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إ!صراو

،النبوةهديعلىالحاقدين،النبويةالسنةعلىالطاعنينإلى

الكوث!بة،سجاحإلى..ائميمبةسجاحمن

بوهنديمصطفىإلى..االنديرئنومن

والبخاريهربرةلأبيالالتصاربسننالحافلةالصفحاثهذهلفدي

،الجندلصكباطلتصك،السنةلأعداءمسومةردوداالحاملة

،الخردلإنشاقأيد!معملتماوتنشفم

السحر:علمهمالذيكبيرهمصنبعةعلبهموثفرأ

الطن،فيونصفكالماء،فينصفكثنففى،مانقيالضفاعأيثهايا"

."نمنعينالشاربولا،ت!رينالماءفلا

ثهدرين،!يلرةأبيصحبة"ولاالزمانلأهلروايةفي

.ثدنسين(البخاريصحيحولا

الجبل.على،لشفقالرأسعلىأشفقليكلمهالعاليالجبلباتاطح
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.............................................................5الحسيبوخبزةالأمينبنمحمدالعلاتالمحدثتقدم

تقريم

ألسنيبرعبزةألؤصيبىبر/ممصرألعلهتحصر-في

وصحبهوألهمحمدسيدناعلىاللةوضلىالعالمينربدثةالحمد

خبيثينمستنقعينمنينطلقإنماالنبويةالسنةفيالطعنفإن،.وبعد،وسلم

وهذا،الموجهالاستشراقومستنقع،والرفضالتشيعمستنقع:منتنين

.الأولمنوصديدهقيثهيستقى

مقوضة،وغربتفتوحاته،وشرقتالاسلامدعائمتوطدتومنذ

منأعداؤهأيس،والطغيانالبغىعرويق،وهادمةوالوثنيةالكفرصروح

الجدساعدعنوكرواالسر،فيوالتآمرللكيدفانتقلوايومئذ،مجابهته

وظهروا،المبطنوالافتراء،المطاعناختلاقفيجهودهمكلوبذلوا

وتواصواالكيد،فيوتفننوا،الصفوفكلفيواندسواالمظاهر،بشئ

فذلك،الأحيانبعضفيأوارهخفوإن،الآنإلىذلكواستمربه،

.الفرصوانتظارالقوىلاستجماع

يتدين،الذيوالرفضالتشيعفيماتجلىأكبرالبلاءمذاوتجلى

أملألسنةعلىوالاختلاقالوضعويواصل،بالافتراءويتعبد،بالكذب

"دارالعراقحمىاللةرحمهمالكالإمامكانوإذا،المظلومينالبيت

يدعلىوانتشارهالحديثفيالوضعبوادرظهورإلىمشيراا"الضرب

3صذباجمهوريسمىكانماشعريفليت،والشيعةالرأيأهلمتعصبة

السابعالقرنإلىحسبةولارقابةدونالمتنامىالمتكائرالمسترسلالطري

شيخصيحاتتحتالمزريواقعهمإلىالقومالتفتحيث،والثامن

بسفرهالحلىالمطهرابنالرافضىالمجرمملاحقةفيتيميةابنالاس!لام

والروافضالشيعةعلماءعيرحيث"،النبويةالسنة"منهاجالعجيب

فيفكئرت،المجالهذافيعليهمالتقليدوغلبة،الرجالبعلمبجهلهبم،لتام

عيغايعرفلاأغلبهممجاهيلرجالعن،المتناقضةالموضوعاتروايتهم

،والكذبالوضع.ممواصملةالخفاءفيالأيديعبثلوحظثمحالا،ولا

نفسعنيقالثمكذا،ز!ن،روايةألففيهتكذاكتابعنفيقال
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.............................................................6الح!ئبوخبزةالأمينبنمحمدالعلامةالمحدثتقدىم

ثلاثةأوروايةألفافيهالسنينمنبعقبردذلكبعدالمؤلفلنفسالكتاب

.بكتابخاصاليسوهذا؟!ألاف

علمائهبممنالموسويحسينالدكتورمستغربا.فذاعنتساءلوقد

صغرعلىحوىالذيالكتافيهذا"للتاريخلنه..ثم-"هذاكتابهفي

الجبين،لهيندىماوالحاضرالماضى.فيوفواقرهممصائبهممن،حجمه

خجلا.الوجهويجمر

الممهدةوالاستعمار،لحملاتالمواكبةالاستشراقحركةظهرتثم

التحريفمالهارأسنابغةفيهافنبغت،والعسكريالفكريلنفوذه

جدامنهموندر،العسلفيالسمودسالمقصود،والتشكيكالمتعمد،

ودراساتهمأبحاثهمفيالمتجرد،.فكثرتالباحث،العاقل.المنصف

والدراساتالعلمىالبحثبثوبانغلفةوالدساش،المموهةالأكاذيب

!س!ةط!ة-المبضدعةمنونحوهمالروافضكتبفيووجدواالأ!!ممية،

.ومزاعمهم-أقوالهمبهايغذون

النبوةمعلاأمنلعلممظهراالحركةهذهكانتفقدكلههذاومع

بالرجلالدينهذايؤيداللة"انوالسلامالصلاةعليهيقولحيث!

منهمكبيرعددوتصدىلهم"،لاخلاق"بأقوامروايةوفي)1(الفاجر"

-اللغةمجالفي.سيماولا،الإسلاميالتراثكتبمنالمئاتلتحقيق

تمحيصفيالمجدثينمناهجتطبيقفيريادتهممعوالتاري!،والأدب

تنوسىالذيالفهرسةعلم،وتجديدواللغاتالأحماءوضبط،الروايات

ستبداد"والاالقهرظلاممنالمسلمينعقولعلىرانوماالعهدبطول

.نحطاطالا.عصورفيوالجهل

الدولفيوالحين،لحينبينيظهرأنمستنكراولامستبعدايكنلم

الثقافيالاستعمأرواستفحال،المسلحالاستعماراندحاربعدسلاميةال!

أعينهم،علىوربوفم،مدارسهمفرزنهمأممنأفزادوأفتكأخطروهو

لشرخلفشرفكانو،ولغتهمودينهم.قومهمعلىأوصياءوخلفوهم

كفرازادوابل،وجهلزورمنأسيادهمعناورثو.ممايكتفولم،سلف

7928،:حديثالفاجر،بالرحلالدينحعذايريداللةإنبابر/1114،:البخار!ماأخرحه-أ
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.............................................................7الحسنيبوخبزةالأمينبنمحمدالعلامةاجمددثتقدم

وكانتإليها،يسبقوالم،والبهتانالزيفمنبألوانوانفردواونفاقا،

فيإلاأمثالهمقطالمغربيعرفلموهؤلاء،لمثلمباءةزالتولامصر

وكثر،الرويبضةوظهرالبغاث،فيهااستنسرالثيالعجافالسنواتهذه

.والفنونالعلومجميعالمسخوعم،الضفادعنقيق

الإذاعةأمواجعلىآدمية.بومةتنعقأنلدرجةالشراستفحلوقد

سبا!ه!وأميهوبأبيالمصطفىببسبالمسلمةالمغربدولةفيالوطخية

فنجانفيلازوبعةنسمعفلم،جزاءتلقىأندونوتذه!ب،صريحا

تستنطقأن-مالكيةوالمغاربةوالمغرب-الواجبوكان،بئرفيولا

تابتفإنثلاثاتستتابالجمهورمذهبأو.على،استتابةدونوتقتل

ممايظهرأنهإلا".قتلوهفادينهبدل"من:لحديثتنفيذاقتلتوإلا

فيهيإنماالمتأخرينلدىالمغربمالكيةأن(تأتي)والبقيةويجريجرى

السهو!!.وسجودوالحيضوالغسلالطهارة

جريدةنشرتها،مقبوحةمقالاتفي،مبحوحةضفدعةنقتثم

فتناولت،والتخريبللهدمنفسهاوقفتالئ،ابغربية""الأحداث

بنمحمداللةعبدأباالمحمديةالشريعةوقادة،الإسلاميةالملةرموزأحد

عنتنموجملبكلمات،عدوهوقبحعنه،اللةرضىالبخاريإسماعيل

ودين.خلقكلمنوفراغ،صارخةأميةو،بالغوجهل،دفينحقد

عيبرناتضمالرسالةوهذهودكاترته،العلمطلبةمنالغيرلهاوتصدى

الحسنجميلأبوالدكتوران:كريمينلأخبرينالردودالمسددةهذهمن

وسددفيهمااللةباركأفاداوأجادافقدالغلبزوري،توفيقوالعلمي

خطاهما.

لاهريرةأبيفيالطاعنالضالوصنبرهاهذهالبطارسليلةأنوالحق

إلمامهماوقلةفهمهما،وسوءجهلهما،لكثافةالعلميالرديستحقان

وقدوالأثر،الحديثبعلومفكيف،العربيالنحومنحئبالنهحروري

،المقدساتعلىالغيرةبدافعتكلماوإنماهذا،إلىالأخوانأشار

.والضلالاتالبدعمنالأمةوحماية

لا،الدمىصذهتحركعاديةيدأهناكأنأعتقدفإننيوبالمناسبة

الذينهؤلاءببعضالمغربابتلىوقد،رفضيدتكونأنأستبعد
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.............................................................8الحسىبوخبزةالأمينبنمحمدالعلامةالمحدثتقدىم

أعلامعنوتلقواعلماءهمؤاستجازواالزيديةوخالطوابالأزهردرسوا

الدينشرفالحسينوعبدالعاملىكمحسن،استجازوهموالروافض

عقيلبنومحمد،الاماميةمنالغطاءكاشفآلالحسينومحمط

.الزيديالحضرمي

يحملالمريضالفكربهذاتشبعأنبعدالمغربإلىبعضهمعادثم

بكتابيبشركانكيفأذكرزلتوما،الشيعيةالكتبمأتمعه

الحجريةالأولىطبعتهفيعقيللابن"معاويةيتولىلمنالكافية"النصائح

جوانحي-يملأوالألمأذكر-كما،مطالعتهعلىويحث،بسنغافورة

الصحابة.منعددلعنوالمريدينالفقراءجهلةيلقنكانكيف

إملاءحماعهمولكثرة،بذلكثقتهملفرطذلكفيأناسووقع

مايفقهولا،الصحيحمنأصحبعضهميراهاكانالىالمثالبأحاديث

هنالك.

إلىوخرجوا،السخفهذاوالعلمانيينالشيعةنابتةورثوقد

فيه،وانباطلالكذببوجودوالتصريح،وصحيحهبالبخاريالاستهانة

التشيعبذرةزرعكبرتولىممنحمعناهحئبهلناعهدلاشىءوهذا

الدين.يومإلىبهعملمنووزروزرهفعليه،بالمغربوالرفض

وتفتح،البلدهذافيوالرفضالتشيعينتشرأنهذابعدولاغرو

وبيعهاالروافضكتبباستيرادخاصةالمغربمدنبعضفيمكتبات

والدعاة،العاملينءالعلماووالعقدالحلأهلفإلى،سواهادون

ويتداركوا،القادموالظلام،الداهمالخطرلهذاينتبهواأن،الصادقين

الدواء.ويعزالداءيستفحلأنقبل،عنهامسؤولونوهمالأمة

بمولوديفرحولمميتيبكلمكرلهيحدثولمهذامداإن

ا!شعأوشعابر

هـا423،لدكلصفرا1،لظثا،*ه3صهات!ل!ان

http://www.al-maktabeh.com
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8،..................................................................ابطارخديجةالعلمانيةمخازيعنالأستاركشف

أالنبلايةألسنةعلعوألهـكجمةبالغر!ألعلمانية

فيالصغارلروالأهواء،البدعونتوءوالأحداثالحدائة.زمنفي

بأرضناالطيربغاث.وصارتبالأكابر،اتالن!صوتعلق،.العظائم

الأصاغر.للتافهينالجوخلوبعدتستتسر،

وانقلابالزمالط،فسادعنديتحقق،النبوةأعلاممنعلموذلك

قالالعاصبنعمروبناللةعبدحديثفيكما،والأحوالالموازين

البادمنينتزعهانتزاعاالعلميقبضلااللة"إنيقول!اللةرسولحمعت

جهالارؤوساالناساتخذعالمايبقلمإذاحتىالعلماءبقبضالعلميقبضولكن

.)1(وأف!لوا"ففلواعلمبغيرفافتوافسئلوا

نجو!ومفاخرةالعلماء،مطاولةعلىالنكراتالسفلةتجرأفقد

كلأالحريةباسمالثقافيالتيهزمنفيالنبويةالسنةوأصبحتالسماء،

وارتفاعالأهواءلغلبةدعي،كلويستبيحه،جاهلكلفيهيلغمباحا

ألي!ا+ر.وحماةالعلمانيةدعاةمنالمروقأهلصوت

بعد،مخلوعةمنكسةوأعلامهم،مقموعةأصواتهمكانتقوموهؤلاء

يسمعمنالأمةفييبقلمحئأصنامها،وانكسار،الشيوعيةانهيار

.شغبواإذابباطلهمينخدعأوقالوا،إذاكلامهم

الذيالصنمإلىعادوا،الدولةواتتهمو،الصولةلهمصارتلمالكن

سيبيرياأدغالفيرأسهاقطعالتيبالأفعىوتعلقوا،أطرافهلترميمهوى

عهايحيونلعلهم،بالمغربعندنادمايتشحطذنبهايزلولم،سنينمنذ

جديد.منشرهاويبعثونحديد،منبقبضة

عليخيقأوالأيامالشهورويجذون،الزمانيسابقونتراهملذلك

نكايةوعلماءهالدينهذافيهايوسع!نفرصةفلايدعونثوأهله،الإسلام

)يريدونفعلوا،إلالهلاجريدةمنجرائدصفحاتعلىوت!ثمؤيها

(.الكافرونكرهولونورهمتمواللةبأفواههماللةنورليطفثوا

/4:العلمكتابلطومسلم155،رقمحديثالعلميقفىكيفبابالبخاركما:ا/05أخرحها-

.4571حديث01/432حبانوالن،5802رقمحديث5802
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!2................................................................"ابطارخديجةالعلمانيةنحازيعنالألقارك!ثف

تلونوالتلونالنفاقعلىمردواالناسمنأمةالعلمانيونوهؤلاء

يضاهونالرقطاء،الأفاعيانسلاخالحياءمنوانسلخواالحرباء،

ويزعمون،صاغرينوكبرياءدين،قماءةفيالراسخينعلومبسخافاتهم

وحالهم،العولمةبركبيلحقحئالإسلاملمجتمعوتحديثاتجديدابذلك

،الأمواجمتلاطمخضمبحرشاطئإلمماجاءمنكحالالشريعةهذهمع

إليه.فانظرواثانبحرهذاقالثم،الرملمنطائفةفيفبال

الشريعة،هذهعلىعجيبحنق.الأخيرةالسنينفيلهمصاروقد

السنة.ممنابذةعقائرهمفبرفعواوعلمائها،الأمةتاريخعلىشديدوحقد

"الذئبلسنةاتباعا،الواقععنلعزلهاالشمريعةأحكاموهدموأعلامها،

صنيعةوتركها،الإسلاميةالشريعةأحكاممسخالذي"أتاتورك"الأغبر"

.الحدثانتعاقبماالمسلمينأجيالفيووزرهالعنتهاينالشنيعةشر

فمنالغرباق"و"نعيق"الضفادع"نقيقكثرالقومعهدففي

معاقل"آخراليساريونيراهاالى،الشخصيةالأحوالمدونةعلىالهجوم

الإزراءإلىمحلها،الكونيةالثقافةبنودبإحلالوالمناداة"،بالمغربالرجعية

أصبحواالذينالمالكيةوفقهاءالقرطى،كالإمامالإصلاميةالملةبأعلام

محدثةزعمتكصا،ساقطةأحاديثيروون،مالكدونمالكيين

.)1(الكوثرية""سجاحالأحداث

قبل،منتعهدلمالئالدوافىوداهيةالعظاثمعظيمةآخرهاثم

الصحابة،ديوانمناجه2وإخرعنه،اللةرضىهريرةأبيفيالطعنوهي

نتنجحرمنفجأةخرج"بوهندي"مصطفىيدعىشمقىجاهليدعلى

الإسلاميةالدراساتطلابيخاتلسنينمنذفيهكمنقدكان

،القرآنبتفسيروالعبث،بالسننوالاستهزاء،الأديانحوارفيبتغبيشات

بأوحاله،الإسلاميةالدراساتشعبةودنس،ضلالهصفحةأبدىثم

الروافض،جرابمنصديدافيهمجأبوهريرة"،"أكثرحماهبكتاب

،الخطاببنعمرزمنفيإلايسلملمعنهاللةرضيهريرةأباأنوزعم

بحريدةالمنثور"مالكدونومالكيرنفيه"فحررالسجف،مقالهاليالبطار"،)خدمجةوحعىا-

.م1002دحنبرهـ7ا422رمضان2)ليةالمضالأحداث
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38..................................................................ابطرخديجةالعلمايةنحازيعنالأشاركشف

فيوأنه،الكتابأهلمنأكثرهاسمعإنماأحاديثمنيرويهماوأن

منتخرجكلمة!كبرتاإكذابونحتلقأميةلبنيمتملقالجملة

.كذبا!إلايقولونإنأفواههم

النسابة"البحاثةنفسهاتسميالتيالكوثريةسجاحسبقتهوقد

"البخاريالإم!امفيهاهاجمت،سخيفةمقالاقي-فكتبتا"االثقلانمفتية

الأشهاد،رؤوسعلىوقبحتهولعنته،أحاديثهفيوطعنت،وصحيحه

تحتمقالأولها"كانالمرأة"معاداةفيأحاديثزعمتكماروىلأنه

.")1(حجابالحقوبينبي!نهكان"البظريعنوان

دونالقدحفيوجالتفيهاصالتشنيعةساقطة.ممقالاتأتبعتطثم

بالسبالمغربوعلماءالبخاريعلىوتسافهت،القبيحبالشتمحياء،

بحديثفيهاستهزأت"طعامقصعةام"(مةمقالهاذلكومنالصريح

فيغمسهمنتتأففلاقذرةأمةبأنهمالحديثأهلورمت،الذباب

تعزيرعليهتستحقسخيفآخرمقالثمبالدواء،يهربلئلاالاناء

فيهتبيح"نعمانونبيذ:"مرجانعنوانتحتالحراميستحللمنالمالكية

النبيذ،فيالحنفيةمذهبعلىالأعرجبقياسهافيها،والتجارةالخمربيع

ذلك.فيالمذهبحنفيةأنهازاعمة،بالقرآنوتعبث

منليلعقاللئاممائدةفينفسهحضر،مجهولفضوليالزحامفيمعهاتزثم

معالشرفييشتهرأنوفاته،المارقينبأحماءالصحفتطايررأىإذ،الرغام

الحديث،ليالبخاريإمامةعلىإجماع"لاحماهمقالافعمل،العلمانيينزمرة

"،الأحداث"محدثةعنفيهيدافع"،للسنةجديدتدوين(جلمناوليةعناعر

النفير)2(.فيولاالعيرفيلانكرةوهوله،لاقيمةغثبكلام

إلاالصيديحسنلاالذي"تطوانالمضمار"مسيلمةنفسفيتبعهثم.

الكاغد،تخسيرنرفلمالشر،فيإلاهمةلهتنشطولاالعكر،،لاءلب

.م2002مارس23عدد،بيةالمضالأحداثحريدة-ا

فيابخارىإمامةعلىإجماع"لابفرانمقالهلرزروا"اللة"عديدعىمجهرلرحلوحر2-

م.2002ىط22الأحداثللة"جدبدتلرينأحلمنأويةعاصر،الحديث

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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كانكلامهمايأنالكتابهذافيصاحبهوعلىعليهللردحيزوشغل

.أثرايحدثلمو،زمانه.ممضيمضىذبابطنينأوباب،كصرير

بدينارمثقالاالصخرلصرحجراألققهعوىكلبكلولو

الحاقدةالعلمانيةالمكردوائرالساقطينهؤلاءوراءمنأننعلمونحن

طلبادينوبراءةنفسبعزةيشتغلونلاوأنهم،وأهلهالإسلامعلى

"قسورةمنفرتمستنفرةحمر"كأنهمذلكإلىيساقونبل،للحق

بهايحدثونلعلهمالراسياتالجباليقارعونوأعلامها،الشريعةمنللنيل

ذلك:لهمأقلكنالعباد،أنظارإليهايلفتونحموشاأوخدوشا

الوعلقرنهوأعيايفرهافلمليوهنهايوما3صخرة!طح

يرقىلاالشر،زحمةفيمعهمالزومنوصنوهاالعلمانيةوهذه

كانأيام،البخاريأوهريرةأبيلنعلثسمعايكونأنمنهمالواحد

إلى.المفاوزويقطعون،النبوةمعينمنيمتحونالأمةونجومالأئمةهؤلاء

منالميتةالقلوبعلىليرشواالأسانيد،وتحقيقالحديثطلبفيالآفاق

.الهدىبسننالزفرةالأمةأنفاسويعطروا،العلمماء

هذاأمهاتأرحامعقمتشيوخعنهمالروايةشرفنالوقد

بقرض.اليوميأكلونالسفلةهؤلاءوصار.ممثلهم،تأتيأنالزمان

لارتفاعالبغاث،زمانفهذاولاضير،أعراضهممنوالنيل،لحومهم

يحفظونالملةعلىمحتسبينمنأهلمنالدياروخلوالعلماء،وقلةالعلم

بالسلطانيزعاللةفإن،المشاغبينهؤلاءمكرويصدوندينها،الأمةعلى

.بالقرآنلايزعما

للأمةبهكالواالذيالمكيالبنفسلهؤلاءيكالأنوجبولذلك

.ممالهمويتقذم،بصاعصاعأالكيللهمفئوفى،السنةحماةمنبهونالوا

إلىويرواالهجاء،بحروفالهجاءيكونكيفليتعلموا،بباعباعأقدموا

.جمراءبلاايمراءمنتهىما

http://www.al-maktabeh.com



51،.................................................................ابطرخديجةالعلطيخةنحازيعنالأماربخثف

ينفونزمانا،منهماللةيخلىلاوسبنةخيربقيةالأمةفيتزالمافإنه

ويعلمون،الجاهلينوتأويل،المبطلينوانتحال،الغالينتحريفالسنةعن

حالهم:بلسانتشدورماحفيهمالمغاربةأنالسفلةهؤلا

مسرجبالجهلللجهلفرسولمطملجمبالحلمللحلملرلىفلي

معوجفإفيتعويجيرامومنمقومف!فيتقويميرامفمن

الزمرةأيديخطتهماعلىردوداالكتابهذافيالقارئوسيجد

مدبجة،الأمةوجهفيهؤلاء.الناعقينمن،وللمؤمنينؤلرسولهدئةالخائنة

بالسوءالجهر!دتةالايحبتعالىاللةلقول،المقامهذافيبحالهميليق.مما

.عليما(سميعااللةوكانظلم،منإلاالقولمن

واستبيحتص!،نبيهاوسنةعلمائها،فيظلمتقدالأمةهذهفإن

العبادوئلزم،الحكمةباسمأحذيتلكأنفلاالسوء،جرائدفيمقدساتها

يصدلاالذيالباردوي"الحض"أسلوبهوخطة،للأفواهالمكممبلجامه

عدوا.ينكأولاباطلا

يعلاالعلماءمعيحفظإنماوالخلافالردأدبأنعلمفقد

وإياهمولسناصدر،ولاوردفيالعلمحمىمنليسواوهؤلاءالسفهاء،

العذار،خلعواقدلأنهمرنعتذر،القولنضجعحئخلافمعركةفي

يكفىأنالمستعانواللة،الإسلامبيضةكسرورامواالديار،ودنسوا

باطلهم.عنهاويصد،شرهمالأمة

لتزولمكرهمكانوإن،مكرهماللةوعندمكرهبم،مكروا)وقد

.(انتقامذوعزيزاللةإن،رسلهوعدهمخلفاللهتحسبنفلا،الجبالمنه

لوخأمواءبدايخىلنهواطمد

الطسالحنجمبلأوكئه

ا!423المافيرج12

ا!نبطز
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وألؤمحرأ-ألنجاسا!صنبرألرالأمحرأ!عريرة

كبر"المغربية"الأحداث.مثليساريةجريدةتتولىأنعجبلا

والمكرالخبثهذامثلشئمناسباتفيوتنشر،الباطللهذاالدعاية

إ.إالمسمىمنشيئأالجريدةلاسموأنلاسيما،الحائل

والبدعوالنجاساتالأحداثنشرعلىالجريدةهذهعودتناف!قد

إلىمن.-(القلبمقالاتخلالمنآمنوا،الذينفيالفاحضةوإشاعة

للانصالالساقطةوالإعلاناتالآخر،النصفعنوالبحث،القلب

والفجور،العهر0بنواديالاتصالارقاموإشهار،والمشعوذينبالسحرة

.الجددالأصدقاءواكتسابالدردشةباسم

"الخطةعنالدفاعكبرتولتأنالمغربيةالأحداثلجريدةسبقوقد

أسلوبإلىوعادتالأدبار،ولتثم"،التنميةفيالمرأةلإدماجالعلمانية

منوالنيل،مناسبةكلفيالاصلاميةللحركاتوالشتائمالسخائمكيل

فيالاسلابيينأماماليسارعرفهاالىالنكراءالهزيمةبعد،الأمةأعلام

،المغربفيالناشزةأصواتهمقمعتالئالبيضاء،بالدارالمليونيةالمسيرة

والفضيلة،الأخلاقفيالأرومةعريقمسلمبلدالمغرب!أنوعلمتهم

للصهاينةولاالدوليالنقدلبنكمطمعلاوأنهوالر!لية،التطيعومعاداة

.بالإسلامالمكرلخططتركيعهفيوالأمريكان

القيمعلىشرسةعلمانيةهجمةإلىالفاجرةالخطةتحولتوبذلك

واسعةجريدةلأنها،المغربيةالأحداثجريدةكبرهاتتولى،الإسلامية

فنوإتقافاالأوتار،علىالشهواتنغماتتحريكلاحكامهاالانتشار،

الأخبار.منبالساقطالعقولسلب

هذهحقفيالجرائموجريمةالعظائبم،جمظيمةمعوإياهااليومونخن

عليهاالطعنفييلجعليها،معرةبابوفتحمقدساتها،هدمبغية،الأمة

!إالآراء"و"منبرالفكر،حريةمظلةتحتجهولأفاككل

http://www.al-maktabeh.com
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تستنسربازضناألبغا-إظ

المنيعجدارهتسورتحينالحديثعلموتأئحا،الجملاستنوق

التعالم،منحدرفيتعدونزقةصهوتهوامتطت"،الأحداث"محدثة

المسلمينثقةوزعزعةمنه،للنيللكن،الديننصرةأوالسنةلالخدمة

،الرجالديرانمنلإسقاطهمالأمةأعلامفيوالطعن،البخاريبصحيح

...تأتيوالبقية

بكلامهاوتتصدر،العلمحلائبإلي.وأمثالهاهيتنطأنعجبولا

صبرتوارتفاع،المهازلزمانفهذا،مأجورةصحفأعمدةالسخيف

وتجرأ،البياذقفيهاففرزنتالرخاخمنالديارخلتحيث،الباطلأهل

الخاسرةوالغلمانيةالفاجرةالحدائةوصارتالأكابر،لعنعلىالنكرات

مجداا.لسماءغنان/تجاوزأوخضارةديناتطاولأرضناغيرفينبتتالتي

نجومالئسقط.شدقيحنقفيوتنبحتعويالأرضكلابوطفقت،وعزة

علىوتطاولهاالبطارسليلةؤما.،-والبحرالبرظلماتفيالأمةبهاتهتدى

الشاجمر:قالكماإلاالأعلامالأئمة

واصفريفبيفيالجولكخلابمعمرقبرةمنلكيا

لاحذرىيوماتؤخذي(نولابدتتقريأنشئتماونقري-

حسبةوفنونهاالدنياصنائعمنشىءلكلصارأنهوذلك

يقمعونعليهمحتسبينولاله،بواكىلاالدينهذالكنومحتسبون،

حماتها،وتلعن،بالسننونهزأ،بالقرآنتستخفالىالمستقبحة،الأصوات

أمريكا،عبيديحرسهاالىالكونيةالثقافةعرقالدفاعباسمذللثكل

.والإسلامالعروبةأرضفيالمستشرقينعناليوموينوبون

بينإن:هريرةأبيحديثمن!النيقولفيهحقزمانإنه

الضادنفيق!ؤئكذفياثكاذفيفيقائضذنخذاغةسنينالساعةيدي

ؤقاقيلالروئمضةفيقاؤيثظقالآمينفيق!ؤئخؤنائخائنفيقاؤئؤتضن

ائغائة(()1(ةمفي!فييتكلمالثايهالرخلقال،صاللةيارسولالرؤييضةص

الزمانضدةبابالفنمحابالشنفيماحةوابن،7571رقمحديثالمند:قأحمدأخرحه-أ

إذامدلس)حاقابنإصنادهوفي،7/174المشدفيوالبزار4/557،المدركفيوالحاكم.2604

"ثقاترحالهوبقهدياربنالذعبدمنبالماعإحاقابنصرح"وقد:الهميقال،عنعن

7/248.الزواثدمجمع
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الريع،ويقلالأمطارفيهاتكثرأيخداعةسنونالأثير:ابنقال

خداعهاومنتخلفثمبالمطرالخصبفيتطمعهملأتهاخداعها،فذلك

تصغيروالرويبضة،العامةأمرفيالرويبضةويتكلمالتا"فهون،يثولى.أن

طلبها،عنوقعدالأمور،معاليعنربضالذيالعاجزوهو،رابضة

)2(."للمبالغةوالتاء

إلاأبتالىالبطار""خديجةالنكرةالرويبضةهذهمثلوذلك

العلمانية،والشتائمالسخائمتراثمنيورثلاماوورثتالشر،شهرة

الأسودبابهمنالتاريخلتدخلالكباروأعلامهالإسلامأصولفيوالطعن

الشاعر:تالوقديما

باقلبالفهاهةقحاوعرمادربالبخلالطئيومفإذا

حائل.لونكللصبحالدجىوقالضئيلةأنتلل!ثمسال!هاوقال

وابئدلإلحصىالشهبوفاخرتس!اهةالسماءالأرضوولولت

هازلدهركإنجديويانفس.ذيمة،لحياةإنزرموت!!

ألصفيةتشيغإلبليةص!إبى

،الإسلامعصورمرعلىالرجاذفيهنبغإنماالحديثعلمأنعلمقد

علومإلىالنساءلانصراف،.لكنيقالكما-ذبهوزياعلماكانلأنهلا

والتجريحالتعديلفيأمرهنولأنوالشعر،والأدبالفقبماممكأبخرى

النساء.منالرجالدواوينفيجرحتمنفقلالستر،علىمبني!كان

هذافيمشاركةلهنكانالنساء،مننمحدئاتالأمةسلففي-ونجدوقد

إلى-نجمهاعلامنمنهنيعرفلموإنوالأسانيد،بالرواياتومعزفة،العلم

مأ:منهنالأسانيد،ونقدالعللفيوالنظروالإتقانالحفظدرجةبلغتان

وأس!ء،والترمذيداودأبولهاهـروى113-ت-المكيةالليثيةكلثوم

السنة""أسدأبيهاحمعت-منهـ،025تالفرآتبنأسدبغت

)"(.بالقيروانالأسديةالمدونةضاحب

ومسلمبالبخازيأسانيدهنبوصليتبركنمبهنالمتإبخراتوكان

،البخاريراويةالمروزيةأحمدبنتكريمة:أمثالمنوأحمد،ومالك

البطائحىتإبراهيمبنتوفاطمةهـ.463ت"الكرام"أموتكئ

http://www.al-maktabeh.comالعسقلافي.حجرلابنالتهذيبوقذيبللمزى،الكمالقديبفىتراجمهنراحع-أ
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،مراتوروته،الزبيديابنمنالبخإربمبصحيحهـحمعت711

سليمانبنتالحسنوأم.الحصيريابنمنمسلمصحيحوحمعت

ممنالحديثبعلنمالمشتغلاتالتساءأعلاموغرهن.وئنالمكناسى)2(.

هذااهتماملهنكانوقد--والر"جالةالتواريخكتببتراجمهنرخرت

رشول-اللةلحديثوالتوقير-الإجلالمنعظيمجانبجملىوكن*الشان،

السنة.بنصرةوالعنايةالكبار،وأعلامه!

الضحفية،تعالمالحيإء،وقلةإلوجه،وصفاقة،.الجهلزمانجاءفلما.

وتجندالتبراب،يبرحوالمئغاثوهمبالعلضاء،السفهاءمنخلقوتشبه

أنفسهمفيالعلمهذابطننيجرفواسلموهم،.الشريعةئنللنيبنألنكرآت

مطاياركبوابلالخير،فيأثبزسلهميغرتو-لمبه،.العلقاءعرفهنمولأ.

وفد.الملة-غلئوالئشافهالكذبلتزويجالجهل.مموجةواستفردوا.الشر،

..-يخيها.،الحغاردخولم!ل!وأهلهاالعلومعلىأفةلاأنهعالم

اليؤمالبطر".كلتخشر")،خديحة.0(لنكرة.هذ،هذا-ا.لباب؟.تشللت-ومن

الحسنأبي.سلك.لنيكمشنقاوثتظمسالنقاد،المحدثينضنائعفيأنقفا

لموهىحجر،وابنالفاشى.،.المطإنوأبنالجيافي،91علىوأبيالدارقطى،

جهلفا.الكثيف،ذلكعلىدلكماعرفا،ولارائحةالحديثلعلمتشم

"البخاريمقالهافيساقتهفيباوتخليط!اعوارهاوبان،السخيفورأيها

الصحفية.تشيبئالبقيةمنوإن،وغرهححاب"ابخقوبينبي!كافي

وكبرأ،وجهالةنجهلاالبدعأهلاليومفاقواقدوجمنوها.وهذه

وهناكهنايطرونفصارواحماء،ولاأرضنتسغهملمحيثوضلفا،

والتئمكيك،الأمةعلماءمنؤالنيلالملةفيالطعنإلىووحدانازرافات

والسنة.القرأننمنوصفي

حهلهميفهنون،ولايحفظونلاالنفيرجولا-فيالعيرفيلاو

وهوالفهنم،،.وسوفيالعلموقصور،الأخلاقرعونةمنمكحبهمبركب

فيوضلالةبدعهكلشببورسولهاللةعنالفهمسوءفإنالبلايا،؟شر

مطةفهوكله.إلتوفيقحرمءالفهنمالمرء؟جسنحرموإذا،الاسلام

اخطر.وظكمضازله،.يخرفيء.الشيووضع،مواضعهعنالكلمتحريف:

.!الأخلاقورعونةالنيةسوءخالطهاإذاالديننحنةفياأكة،

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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للنبا!يثتر-!ألالثيةنقيهوسعا!نمور

دزنوماليهونفقيهلجورعنوانتحتمقالاالسخيفةهذهكتبت

وابلىوصبت-المفسر،المالكيالقرطىالامامفيههاجمت)1(،ممالك

لمباطك-خبر.علىبناءالمالكيةعلماءوعلىعليهوشتائمهاسخائمها

عنه.اللةرضيعلىعنيصح

فيما،والآخرةالموتىأحوال6فيالتذكرةفيالقرطي.نقلهوالخبر

ولاالنساءتطيعوالاالناسأيها:قالأنهعنهاللهرضىعليإلىنسب

الملك،إفسدنيرينؤماتركنإنفانهنيسرا،أمرايدبرنتدعوهبئ

عندلهنورعولانجلواتهن،فيلهنلادينوجدناهن،المالكوعصين

ففاجرات،صوالحهنفأما،كثيرةبهنوالحيرة،يسرةهناللذة،شهواتهن

ثلاثفيهن،المعدوماتفهنالمعصوماتوأمافعاهرات،طوالحهنوأما

،كاذباتوهنويحلفنظالمات،ليهنيتطمناليهود،منخصال

حذرعلىوكونواشرارهنمنبالئةافاستعيذواراغبإت،هنوويتحنعن

)2(.خيارهنمن

نأ!ىالبىاصحبوا.ممنيظنلاساقطوكلامخبزحمجلرهذا

بفسادالحكموتعميم،بالغيبوالرجمالقذفمنفيهلما.ممثله،يتكلموا

وكيف،السلفهديمنيكنولمال!ثريعةبئتأتلممماجميعا،ألنساء

.الزهراءفطمةوزوج!اللةرسولبصهبزذلكيظن

أهلوكلامالواضحةالسنةنصوصتركتالمتخرصةهذهلكن

لنصوصمناقضمنكر،بخبروتعلقتجانبا،المرأةتكريمفيالعلم

المفسرينبعضصنيعهوكماالقرطى.شاقهوقواعدها،الشريعة

مقابمغروفيأخبمارجمرادفيأحيانايتساهلونممنالآدابوأهلوالمؤرخين

اللهرسولعنروينا"إذأأحمد:الامامكلانممنبينهمأثرلما،الاستدلال

الأسانيد،فيتشددنا،والأحكاموالسننؤالحرام،الحلاللبوسلم!

.م1002دخر7:عدد،المنرلةالأحداثبحريدةثرته-ا

http://www.al-maktabeh.com.:2/81الاباسومزيلالخفاءكثفلىوالعحلرن:ايذكرةفىالقرطسذكره-2
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يرفعهولأحكمالا.يضعومااملأعمالقضائكفي!البىعنرويناوإذأ

01الأسانيد")1(0تساهلنافي

مضإدر"نجنوفىتاليئنمت،الرقائقكتبفيمنهشىءوقعقدوهذا

"-..!صالمتحذلقونفيفا.ممايلزمتاحئالمحدثينعندالمعتمدةالسنة

الوعهظمصنفاتفيبايردبكلنحتجبأفيملزمينلسناأنناعلما

والمشمين،-.وإنجا.الغثترويلآنهاوالتفسير،التاريخوكتبوالتذكير،

وبهتبكالصحيحينالمعتمدةالنيويةالسنةمصادرعلىالروايةفيالمعول

وغيرها.السنن

سياقفيالخبزضعفإلىالخفافيركشفالعحنونيالحافظنبه.وقد

لاالمقاصد..قي.مال؟ونالفزونجهقفيعقوفن:-الموضؤعالحدلمجق

(()يث!.ابخبرسأق:-ثمغلي-.عنالتذيهزةفيالقرطىخكىولبهنذ.أضل

بعملها.(اللةوجهأرادتلو".الثقلان"جمفتيةلكفيكانوتد

وأنهالأثر،هذانكارةإلىتنبهأنالحقلبيانالعلميةالأهليةلهاوكانت

ليكتابوالتذكير،الوعظكتبإلىتسربتالىالموضوعةالأخبارمن

واتهامالعلماءأعراضمنالنيلعنالسليطلسانهاوتكفمنها،التذكرة

عليهحكمنامنكراأثراروىمنكلكانفلوبالفجور،القرطىالامام

..تقيإ!الأمةهذهفييبقلمبالفحور

وشتائم!ا،سخائمهاوابلصبتبلذلك،منكحيئاتقعللم.لكنها

البربن.عبدوالحافظالقرطىالاعامعلئ"الكلب"سوقفيتعلشهاالي

فقالت،الفقهوقلة،العلموضحالة،بالتخلفووصمتهم،المالكيةوفقهاء

بعدصالحاعملا(راد.به:"التذكرةفيالقرطيغرضعلىمعبقةقانت

قلةومن،الكرموللقرآدطالمحمديةالسنةلصحيحنحالفةمنلبهبمافرشحمكته،

.)3("جملموفحالةفقه

."13:الغدادىللخطيب،الروايةعلمقالكفاية-أ

افي.بنكارةم!رالياقهذانوإيراده/2،81:الحفاءكثف-2

.م1002دحنر7علىد:.المغرييةاثالأحلى"مالكدونومالكيرنفقيما،)فحررمقالهاانظر-3
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..عنث!كرى4لييتحدثة")وعندمائقولووقاحهصلصفيواسترسلت!.

!كمالأنها(.ف!حيته"إعلىاليهودلقهمنجرايهليمايسقطل!نهالمراة

عقل"ناقصاتحديثمثليمة""لييياقطةاحاديثروىزعمت

والفجور،السخفعينوهذا."أعوجضلعمن"خلقزلموحديث"ودين

ساقطلأنهالعلماء،تجريحفيعندنالهقيمةلاألثتفهاءكلامأنومعلوم

شجاحمنأكذبجويهلةمن؟إ،يجرحمنشعريفليت!أصخابهبسقوط

..01!؟بالنباحالمالكيةإئمةلع!

.أحد،لسعهمنيسلملاهائجزنبورمثلتنطلق3لمخلؤقةوهؤه

ئقؤل:حيثحرفا،الحديثصناعةفيتفقهلاوهيالأثم!علىوتنكر

ومذهبهلرايهالمقيتاوتعضبه،مالكإمامهوعيعنالبرعبدابنتخلف"ومن

دوضعواالدينهمالزيغاالل(ن.ولفلهالعلمبيانجامعكابهفي.صرحانه

!افبلوه؟وا!قهف!ناللة،ىبعلى!اعرفوهفيالحديثروي+إذاحديث

ليلنا+أرنجددث2لرد،مالكبهعملقدالحديثفه!ا!ردوه"خالفهوإن

عبذ-البر.ابنعرلىليمألكاللة..لهلل!بمخالفالحيل!.لأنهلحومأكل

-.-...)2(.".زنديقا؟

حهلهاظهبزرمع"العلما":على.التشافههذاإلىاللةرعاكفانظر

فهيالخديث،معرفةفي.الصبانعن+درجةوانحطاطهاالنحوفيوعوازها

البزعبدثال-ابقكط،الزنادقة.وضعمنبحذيثالمغربحافظعلىثعترض

هدا"قد!فعلناأكثرهمقالبل.وفيهموال!هيالجوزيوابنحزموابن

)وماتعاليلقولهنحالفهول!ذاالثهىبعلىلعرضناهبه،أمرنا.ماالحديث

.فأطرحناه،عنه*لآنتهوا(وما.نهاكملخدوهابرسولاتاكم

فيأصولعندةبلهذا،(الزنادقةبخديثيعفللماللةرحمه.ومالك.

والعضومات،الظواهرققدممنهاالقلان""مفتيةتفهمهالاالألخ!يثقبول

لذلكغلإقةولا،المدينةعملءأهكواعتبار،الأصولقياسؤمراعاة

ترى.جويقلةتصححهبحديثيعملمنأعلمومالك،الزنادقةبأحاديث

النحو.فيالتهجيتحسنلاوهي"نسابة"بحاثةنفسها

فيعوتأنالعربيوابنالبرعبدوابنالقرطىاللةعبدأباضروماذا

بالنباحنجميغيبولاكمن!تنكسفلاأنهعلموقد؟،سجاحوجوههم

.م1002دحنبر7!كدد:المنربيةالأحداث"مالكدونوعالكي!ونفقيه"فحررمقالهاانظر-4

http://www.al-maktabeh.com.م1002دحنبر7عدد:.المدربيةالأحداث"مالكدونومالكيرنفقيه"فحررمقالهاانظر-2
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بيانأوالمرأةعنالدفاعهويكنلموغرضها،ويصميعمىالهوىلكنه

العلم،أهلفكانةلإهداروالمكابرةالصلفصالكنهالخبر،شناعة

(.بأهلهإلاالسىءالمبهريحيق)ولا،الرجالديوانمنوإسقاطهم

إبلي!معووعاويوألتلبي!مراألثز!

منليستافامعوبلايا،وطاماتدعاوىصاحبةالثقلانمفتية

علىتفتريونجدنجاهافقد،البضاعةهذهتفقهولا،الصناعةأحلاس

الكتبأمهاتفيأظهرواأنهم"وتزعم،والبهتانالكذبالأمةعلماء

عملفقدالإبملام،قي)1(واللاعقلالتطرفلفقهرمزايعدالبخاريبأن

نصتالئوالتنويروالشورىالديمقراطيةمبادئإعدامعلىصحيحهفي

والغلاةالخوارجأجاديثنشرعلىعملكما،والكتابالسنةعليها

.)2("والموضوعاتالاسرائيلياتونشرالمنابرعلىعليايسبونالذين

زعيماكانالبخارفيأنمجسبالجهالمنالكلامهذايطالعومن

التطرت-علمناماإذ،الصوفيةأوالرواففقأوالخوارجالغلوزعماءمن

فييدخلفكانلهعقللامجنوناسطحياكانأنهأوهؤلاء،عندإلا

يدريليلا،والموضوعاتليالإسرائيلياتالأكاذيبمناتفقماصحيحه

11.رأسهمنيخرخما

مدعياأوفالصحةناقلاكنت"إنالعلمأهلعندوالقاعدة

بعضأبهاءالسخيفالمقإلصاحبةلناتثبتأنانتظرنافقد،"فالدليل

للتطرفرمزابهانالبخاريأنكتبهمأمهاتفيأظهرواالذينالعلماء

فما،والإسرائيلياتالموضوعاتيرويكانوأنه،الاسلامفيواللاعقل

ايأذقان.علىوالضحكوالبهتانالكذبسوىوجدنا

الكذبهذامثللترويجالمسلمينبعضجهلتستمغلبذلكوهي

جهللأسوىقبلهابهنطقمنيعرفلمالذيوالفشاروالهذيان

والبدغة.الهوىفييجانسهمومن،السنةعلىالحاقدينالجستشرقين

العريلأ.معاحملطلهوحردلاهحبنةكلمةوهذه-أ

2ر،المغرليةالأحداثحريدةححاب"الحقوبينبيهكان"الخارىالبطارخدمجةمقالمقدمة-2

.11:صى،2002رسما
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والمعربدين،السكارىنواديفييروجأنيمكنالسخفهذاولعل

أما،ومسلمالبخاريبأحاديثلهمشأنلاالذينالمجانيينومستشفيات

وصناديدريةلأد!يكنلمفإنهالبخاريصحيحفي.ممااللةتدينأمةبين

المهرجين.بالتإفهينفكيفذلك،فيطمعالمستشرقين

،الفاجرةخطتهاعلىواحدبدليلتأتأنتستطعلمالتافهةوهذه

نصامنهالنافلتخرجأيدينا،بينوالتعديلوالجرحالتواريخكتبفهذه

ذلكمنإياب!على-أنهايقينعلىوأنا،الكاذبةدعواهايصدقواحدا

دينهافيالأمةخيانةإلاهيفمابالمداد،ووجههايديهاسودتولو

دونالعواهنعلىالكلاموإلقاءالعلماء،علىوالكذبنبيها،وسنة

.الجهالوالعوامسوقفيصاغيةآذناتجدلعلها،برهانأودليل

أقرآ،بآيوالعبب""ألثقلهظ!فتية

وهى"نعمانونبيذ"مرجانمقالهافيذكرتهماذلكفيفواقرهاومن

النعطنوبمعرة":تقولحيثبالقرآنوتعبثاللةحرمماتستحل

مرجان،دينهفيبالتوسعةمنهوعلىنعمهعلىاللةوليشكروا،المؤمنون!ليفرح

والعربذةالسكرإلايحرملمغفور،وربطيبةبلدةلهواش!كروا،النعمانونبيذ

وحرموا،وبالغوااستشاطوابانهمالحديثاهل..اماعلمبغبرعليهوالقول

ثم،ثمنهيحرماللةحرمماكلبانقالواأنهملدرجةلهم،يحلوكطوحللوا

.")3(.المحرمةبالشحوماليهودانتفعكمابثمنهاوانتفعواالميتةجلوداستحلوا

ضيرولا،الحديثأهلمبالغاتمنالخمربيعتحريمأنترىفهى

فيهاوتهزأاللة،شزعبهاتضاهيأخرىشريعةالكوثرية"ل"سجاحفإن

!إلهحدلاالذيالماجنهذيانهافيبنصوصهوتعبثبالقرأن،

الحمربعجوازليالأحداثمحدثةبهتفتىالذىاالذيانهذايكونلهل

فىمبتورةبآيةعليهحورهـتستدل،السخيفةهذهزعمتكمااللةنعممننعمة

)،(غفور!وربطيبةبلدة،لهواشكرواربكمرزقمنكلواأ:تعالىقوله

أسواطاالماجنةهذهعليهتستحقبالقرأن،وعبثاستهزاءهذاإن

،النعمانبنبيذالسكرهذيانمنوتخرجهارشدها،إلىتعيدهاعمرية

وانقشاعالصحونورإلىالميدانخلاإذاباللسانالهذرفيوالاسترسال

.القرآنأيبتوقيرالزيغخجب

http://www.al-maktabeh.com.51:الآيةجأ،صرة-ا
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!!البفاريوم!كرودةألةمصرأ-مرلسة

أبيحديثساقالبخاريالإمامأنالسخيفمقالهافيذكرت

يسوققحطانمنرجليخرجحتىالساعةتقوملا":الن!ا!عنهريرة

فيتميزلاوهي!!لمهدويتهوينتصرتعصبهعنليكشف")1(بعصاهاكس

اليمين.منالشمالتعرفولا،والسمينالغثبينالنصوصفقه

النبوةدلائلمنهوبل،المهديباحاديثلهعلاقةلاحديثفهذا

وزعمت"الأحداث"محدثةجاءتثم،كالشمسبإسنادالبخاريرواه

يأندريولا،البخاريمهدويةيعضدلأنه،ضعيفالحديثأن

!!.السقيمعقلهافيوحشرتها،العقيمبخيالهااخترعتهااليئهذهمهدوية

وهذا،هواهيوافقمابالتشهىوينتقييرويكانالبخاريوكأن

كلأنويظنون،حياتهمفيعليهيسيرونالعلمانييننفوسفيقاممرض

حولفالدوران،المريضةنفوسهمفيقائمهوىلأنه،مثلهممبتلونالناس

ماحسبوينتقدونيحللؤنفهملذلك،وسنتهمدينهموالهوىالذات

كذلك.جميعاالناسويحسبون،والمذهبالهوىيمليه

فيمعادنكانوافقديطون،مماوأهدىأرقىكانواالسنةوأعلام

هؤلاءعبثيعبثونكانواما،المتينوالدينالورعفيوقمما،الصدق

أستاروهتكوا،الكذابينقمعواالذينوهم،الطائشينالغلمان

فيرأشلهميرتفعفلم،السمسممقامعفيوحجروهم،الوضاعين

يرتفعلممنشورةالسنةوأعلام،قائمةاليومسيوفهمكانتولو،زمانهم

الشافعيقالكماالأمرلكن،بباطلعقيرةالسفلةهؤلاءمنلواحد

)2(.المنابر"علىالزنادقةلخطبتالمحابرأهل"لولا

نظرقصورلكن،المهديبأحاديثلهلاعلاقةسبقكماوالحديث

كتابفيالبخاريأخرجهوقدحد،عندلايقفانورعونتهاالجاهلةهذه

صحيحهلخوملم،9332رقم:حديثقحطانذكرباب،الفنكتابلطالبخاريأخرحه-أ

2:المسنددطأحمدويزيدبنثررطريقنفسمن0192"رقمحدشا42232/:الفقكتابفي

رووهوكلهم.81602حديث11/388:الجامعثطراشدبنومعمر35939رحديث/417

عشى.بنللحسينلاو،إبمحاقبنلمحمدفيهاوحردلاصحيحةلأسانيد

.01/07:النبلاءأعلامصر-2
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حدثنيقالاللةعبدبنعبد.العزيزحدثناقالقحطانذكرباب،الفق

البىعنهريرةأبيعنالغيثأبيعنزيدبنثورعنبلالبنسليمان

أحمدالامامأخرجهكماالطريقنفسمنالفقكتابفيومسبم!،

لاصحيحةبأسانيدرووهوكلهمالجا"معفيراشدبنومعمرالمسندفي

عيسى.بنللحسينلاو،إسحاقبنلمحمدفيهاوجود

أخرجهاروايةإلمماللنصوصالمحرفةالخائنةالصحفيةهذهعمدتثم

ثناالرازيسعيدبنعلىحدثنافيه!قال،الكبيرالمعجمفيالطبراني

بنمحمدعنالفضلبنسلمةثناالرازيميسرةبنعيسىبنالحسين

قالعنهاللةرضيعمربنعنلمساعنبكرأبيبناللةعبدعنإسحاق

)1(.بعصا"الناسقحطانمنرجل"ليسوقنص!اللةرسولقال

أخرج"وقدقالتحيثالبخاريروايةنفسهىأنهاوزعمت

الحافظعنهوقالهذا،البخاريحديثالصغيرالجامعفيالسيوطي

قالبعصا،الناسقحطانمنرجلالقدير"ليسوقنفيضفيالمناوي

ميسرةبنعيسىبنوالحسينمدلسوهوأسحاقابنمحمدفيهالهيثمي

.)2("أعرفهلم

والخلطوالتدليسالخيانةبهذهالناسعلىيروجكذبهاأنظنتوقد

يخرجلموالبخاريالإسناد؟هذاالبخاريعلاقةفماالأسانيد،وعجن

وإسنادأخربلفظأخرجهبل؟الصناعةيفقهلمنالطريقهذاالحديث

العلمانيونيزعمهالذيالعلمىالمنهنيهوفهذا،كالشمسصحيحأخر

11.الكذبةالخونة

ومعمروأحمدمسلمخرجهوقد،النبوةدلاثلمنالحديثهذاإنثم

والدعوىالحكمنفسعليهمينطبقأفلا،كالشمسبأسانيدراشدبن

كانواالأمةهذهأعلامأنأم،البخاريعلىالمفتونةهذهادعتهاالى

.يعلمونوهمالهوىنصرةعلىويتواطأون،لايعقلونمايرون

89131رقمحديث12/803:البهكلالمحجمفيالطبران-أ

2002http://www.al-maktabeh.com.مارس23،المغرييةالأحداثإحريدةححالي"الحقربينينهكان"ابخارىمقال-2
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.أسانيدهببعضتعلقضعيفاأنلو،الصحيحالحديثيضرماذاثم

الصحيحة،الثابتةبالأشانيدالعبرةإذ؟الثقاتمخالفاأوموافقاورواه

قوةالأسانيدهذهيزيدلاسواء،وعدمهالضعيفالاسنادفوجود

/؟.الخللهوفأين،عدمهصحتهافييؤثرولابوجوده

والظلمالأنوارعندها.سثو-إذابناظزهالدنياأخيانتفاعوفا

غبدتوثيقفيالنقادالأئمةكلامدلمنمت"الأحداث"محدثةإنثم

ذلك،منشىءإلم!تلتفتولم،الحجةالامامالأويسياللةعبدبنالعزيز

غبدبنالعزيزعبد-إشنادهففيالحديثلهذاالبخارممطرواية"أماوقالمظ

)3!."البعضضعفهالأويسىاللة

سوىلهالنقادالأئمةتؤئيقأمامنجدلم،البعضهذاعنبحثناولما

لأبيالآجريعبيدأد!سؤالاتمنوجادةالمغىفيالذهىنقلهكلاما

.النيلاءأعلاموسيرالميزانفينقضهثمداود

مالكتلميذالعامرىالقاسمأبوالحجةالإمامهوهذاوالأويسي

وا"لترمذىداودأبولهوروىآلبخاريوشيخالماجشونوابنوالليث

وو!الرازيحاتموأبوزرعةأبوجمنهبىوىبواسطةلهماجهوأبن

مديئمرةوقالبكير..بناللةعبدبنيجىمنالى.أحبهو"وقإل:

.")1(عليهبتفقثقةالخليليوقالححةالدارقطيوقال"صدوق

المديىالأويسيالعامريالقاسمأبوالححةالامام"الذهى:وقال

إلىوبقيبوفاةلهأظفرلموغرهداودأبووثقه..الرجالنبلاءمن

.)2("مسلميلحقهلمومئتينالعشرينحدود

وثقه..جليلثقةالبخارىشيخ:ا"الأويسم!المدنيالميزانفيوقال..

.3عنه"رجلعنوروىداودأبو

خيثالمغىفينقلهمابهلينقضمقصودداودابووثقهوقوله

داودأبوقالوقلتالمغيفيأخرجتهأفيوجدت"ثمبقولهذلكتعقب

6/803:الهذيبكذيب/5387:وايعديلالجرح-ا

938:ص15:جالنبلاءأعلامص-2

و4:66/الرحالنقدفىالاعتدالمبزان-3
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عبدداودلأبيالآجرىاللةعبيدألىسؤالاتفيوجدتثمضعيف

".ضعيفالأويسيالعزيز

لهداودأبماوتوثيقالكبار،الأثمةتوئيقأماملهلاقيمةكلاموهذا

وابنالذهىبالوجادةالنقلهذاعلىيعوللمولذلكعنه،وروايته

العزيزعبد-":ححرابنقال،الرجالفيالاستقراءأهلمنوهماححر

تدخالعاشرةكبارمنثقةالمدنيالقاسمأبو..الأويسياللةعبدبن

)1(.ق"كن

سارقة.أنهاثبتوقد،السقوطفيغايةالبطارخديجةأمانةفهذه

وغلاةاركرن"،"محمدمثل،السنةأعداءمنغيرهاعنناقلةمقلدة

بكلاممقالهارصعتإنهابلذلك،تخفلموهى،الأحنافالمتعصبين

الكوثرى"زاهد"محصدالعلماءلحومفيبلسانهالمتخللالمتهورالخسات

أغبياءبوهندكطصاحبهامثللكنها،والضلالالمكرفيشيخهافهو

.يعرفونلا.ممايهرفونوإنما،يفهمونولايفقهونلاأشقياء

وهو،الاسلامحجةحمتهو،الأكاذيبهذهبعضعنهنقلتوقد

يطالعأنالقارئويكفي،الشأنهذاعلماءمنأحدبهيحلهلملقب

عبدالعصرلذهي"الأباطيلمنالكوثزيتأنيبفي.مما"التنكيلكتاب

العلماء،ديوانمنالمخلوقهذا"سقوطليعلماليمانيالمعلمىالرحمن

الأمة.علماءعلىوالكذبالنصوصتحرلمج!فيبلاياهعلىويقف

مجن،إلفهإلىتقعوالذبابأشكالهاعلىالطيورفماناللةوسبحان

وإنما،تفهمهأنتطقولاالكوثرىكتبهمماحرفالاتفقهالمغبونةوهذه

الكوثرىيمارسهماأما،الأمةلعلماءوشتائمهسخاثمهفيهواهاوجدت

والألقابالكئومحريفوالتزويروالتدليسبالصناعة.العبثمن

لاتفهمه.شيطانيفنفذلكوالأسانيدالأساميوتركيب

ساقهالقحطالماوحديث،البخاري.ممهدويةالحديثهذاعلاقةماثم.

منيقعماعلىالعلماءحملهوقدالففى،منيقعمابيانفيالعلماء

.57،/1:التهذيبتقريب-ا
http://www.al-maktabeh.com



92...!...............................................................ابطرخدجمةالعلطيةنحازيعنالأماربهشف

بينهحجرابنوجع،القرطىقالكماالزمانأخرفيوالجورالعسف

الحبضة.منالسويقتينذييدعلىالكعبةتخريبأحاديثوبين

خروجبعديحج!البيت".انالحجفيتقدم"وقد:"حجرابنقال

لاحئ.الحماعةتقوملاحديثوبينبينهالجعوتقدمومأجوجياجوج

ذلكمنفينتظم،الحبشةفنالسويقتينذويخربهاالكعبةوانالبيتيحج

وانفأهلكهمالفحطافيعليهمخرجالبيتخربت)ذاالحبشةان

ومأجوجيأجوجخروجبعدعيسىزمنفييحجونذلكقبلالمزمنين

وذالكعبةتخريبحديثعقبالقحطانيحديثمسلمأخرجوقد..

.)1(هذا"الىرمزفلعلهالسويقتين

أ؟األبفالري!!صامعار!رممقرأطيةأي

فيعملالبخاريأنحديثهامطلعفيالمقالصاحبةزعت

عليهانصالئوالتنويروالشورىالديخقزاطيلأمبادئإعدامعلىصحيحه

حديثةبروايتهفريشفيمحصورةالخلافةجعلوأنه،والسنةالكنافي

ما،وجههعلىابارلياللةكبهإلااحدلايعاديهمتريثى،ليالأمرهداإن"

)2(."الديناقاموا

وخلائقحبانوابنوأحمدومسلمالبخاريأخرجهوالحديث

فيهلادخلنبوىحكموهو!البىعنثابتفهو..كثرةلايحصؤن

أهوقريثىفيالخلافةحصرإذنالذيذافمنالبخارممط،لاجتهاد

عبىتبعهممنأم،الحديثروواالذينالأئمةهولاءهمأمالبخارى

النبوة.ممقامالاستخفافهوالغرضأنأمالفقهاء؟منبهوالعملقبوله

11.؟تريشفيالخلافةجعلالذي!اللةرصولعلىوالاستدراك

بهوالتسبيمالنبوةكلامنقلسوىالأمرهذافيوغرهللبخارىفما

لافيهموظلت،قريشفيالخلافةوجعلواقبلمنالصحابةبهسلمكما

وتسترواالعبيديين،أوبا!قظهرحئولايدعيها،أحدفيهاينازعهم

.13/78:ابارىتح-ا

وم!لنمد/62611تريى:فىالأمراءبالي،الأحكاممحاليصجحهفىالبحارىأخرحه-2

،14162/:صجحهفيجانوابن،6121حديثالمدثيأحمدوالإمامر/2؟14الصحيح

.محرةلامجصرنوخلائق143./8:الكرىالنفىوابيهقى2/313:الشنفىوالدارمي

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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علىوتألهو!،السنةأهلرتابفيالسيفوأعملوا-الفاطبيبالنسب

العباد.

بنضرارسوىالخليفةتنصيبفي.القرشيةاشتراطفييخالفولم

إلممابجاجةولسنا.ذلك،فيلهمتبعوالعلمانيون.اسلشارج،منعمرو

إلاعندنانعيقهمفما2!ا،اللهرسولحديثنصدقحئمظاهرتهم

إذاجميعاارضالأاأهلبخلافلاعبرةبل،ذبابطنينينأوباب،كصرير

رأيهم.بخلافالأمةهذهفيعنالحديثصح

والمقاصدالنظروإمابم،الشرعيةالسياسةفقيهالجوييالاماموهذا

غرالنباثتزاطلييخالفولمثرشيا،الإماميكونأن"فالشرط:يقول

انهالني!عنالرواةنقلوقد،وولاقهخلافهيعتبرممنوليسعمرو،بنضرار

المستفيضحكمليالحديثابئ-هذاالأئمةبعضوذكر(قريشمن:)الأئمةقال

")1(.بالقبولدلقتهالأمةإنحيثمن،بثبوتهالمقطوع

ولمبقريث!،المنصبهذاباختماصبايحينمازالواادضين"أنوذكر

وتطاولالأمادتمادىعلى،الإمامة%لىقريشغرمناحدقظيتشوف

وث!ثمر،والبأسالنجدةذوولطلبهمم!!نلوذلكبانالغلممعالأفيمان،

الامامةادغإءإلى!ن..للؤوالئددالعددأصحانيالجدساقعناتجتغلألهفي

1.1)2(.قريثى"غرمنمبطلون(ومحقونلزاوله،مدركلهأو،مسلك

يتركواحئالححياسيين،أعينبة.تكتحلأنينبغيكلاموهذا

الكياسةمن.فقهباردةعجفاءبسخافات!البىمرادعلىالاعتراض

%لااعتراضنولا،الدينأقامواماقريشفيفالأمر،السياسةأهلومحاباة

..الأمثاللهاتضربولا.تمضى.أنالسنةفيفالوانجب،الحالهذهفي

أفيالبخأرفي؟.حاربهاالسلفزمان-كاشتيخا-ثرممقراطيةأيثم

الضمائر،وشرأء،الانتخاباتوتزوير-الواحد،-الحزبثرممقراطية

الأمة--أموالوسرقة،الناس.ممصالحوالعبثالعباد،أذقان.علىوالضحك

.ممظاهرالانتخابية.الحملاتفيذلكبعدالذئابظهورثم،.بالجملة

11.؟العامالصالحوخدمة،الوطنيةوروحالتراهة،

يهـ.للحريتي:الظلمالناثفيالأعميخات-ا

http://www.al-maktabeh.com.44:الابقالمصدر-2
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سماهولووالدناءةالخسةبهذهسياسيانظامالايعرفالإسلامإن

تنضبطالىالشورىيعرفبلشاءوا،كيفبهاوعبثواثرممقراطيةالناس

تضعولا،الجاهلوصوتالعالمصوتبينتسويولا،الشرعبسياسة

بل،والعاجزينالجهلةوعبث،الجياعلنهبعرضةالمسلمينمصالح

)قالت:تعالىقالكماالأمناء،الأكفاءباختيارحقهاللأمةتحفظ

.)1((الأمينالقوياستاجرتمنخيرإناستاجره،أبتياإحداهن

المتاجرينيقدمونظام،الأمةترشحهمنيقدمنظامبينوشتان

سوقفيبخسبثمنويبيعونها،العامةبأمواليشتروفاممنبالضمائر،

الأمة..ممصالحوالعبثالنخاسة

!!صوضرمحةأمحاوي!ألبفارك!ل!كلتش!ألرنيامحافظة

الحديث،ونقادالعللعلماءجهابذةفاش!علمىاختراعبراءةإنها

فينادرةلأنها،العالمعواصمكلفيالأحداثلمحدثةتسجلأنوينبغي

تاريخ-يهزالبغاث0زمانفيعنيفوانقلابإليها،تسبقلمالجهلتاريخ

فيالمسلمينأركروالأمد،عليهطالالذيالبخاريبصحيحالثقة

!ابأحاديثهعمياءوثقةغفلة

الاختراع!ذاالدنيالحافظةمدينةستظلالإسلاميةالأمةأنوالحق

الأمريكيةالترسانةسيعطلالذيالعطم،والاكتشاف،العجيب

ينوبالنهايةفيلأنه،الإسلاممحاربةعنالأبدإلىويوقفهاوالصهيونية

!!نبيهموسنةبدينهمالمسلمينثقةزعزعةفيعنها

استيقظوا،الغافلينمعشرياالبخاريفيموضوعةأحاديثإنها

الأحاديثتصيبالىالحديثةوالجراثيمالعللعالمةتقولهلماوانتبهوا

11.خريفاسبعينالعلمافيالتفسيرنارفيبهافتهوي

مسارحفيبالألبابويذهب،العقوليبهربأنحقيقشىءفهذا

علمتاريخفييعرفلماكتشافلأنه!والعنجهيةوالصلف،لفخر

ولا،الجيانيعليأبوولاالدراقطى،ولا،معينابنإليهينتبهفلماالعلل

.26الآبة:القصصسورة-أ
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وأبيبالألباني،فكيفالموالتى،ابنولا،القطانابنولا،الخراطابن

.؟المعاصرينمنالحويىإسحاق

الوجهصفاقةمعالسنةمحنةويا،والرعونةالجهلاللةقبحألا

فلو،ماشئتفاصنعتستحيلمإذاالحديثوفي!!الحياءوسقوط

منماشئتلهولفقالبخاريعلىكذباافترلهقيلمريداشيطاناأن

المفتونةهذهبهأتتماعلىثميئامازاد،والمخازيوالغرائبالفضائح

القيامة.يومربهابهتلقىوبهتانكذبمن

منهوإنماالوضعأوبالنكارةالأحاديثعلىالحكمأنومعلوم

الحديثعلماختلطالذينالعللوعلماء،المجتهدينالنقادالأئمةشأن

الصغارشأنمنوليس،ودمائهمبلحومهموالأسانيدالرجالومعرفة

بوع.منكوعايميزونلاالذين،المجاهيلوالنكرات

نقلهيزكىالذيالعارفيصيرأنإلىولاسبيل:الذهىقال

الشأنهذاعنوالفحصالطلببإدمانإلاجهبذاويجرحهمالأخبار

المتينوالدينالتقوىمعوالفهموالتيقظوالسهرالمذاكرةوكثرة

تفعل:وإلاوالإتقانوالتحريالعلماءمجالسإلمماوالترددوالإنصاف

بالمداد)1(وجهكسودتولومنهالستالكتابةعنكفدع

بوضعالحكمإلىوتسارعالمقأمهذاتتستؤرأنالجاهلةلهذهفأفى

والخطةالهوىسلطانإلاهوفماصحتها،علىالنقادأجمجأحاديث

واحدةقوسعنالشريعةليرمواهؤلاءتستفزالفاجرةالمأجورةالعلمانية

.الغربفينعمتهملأولياءوخدمة،الدنيئةلأهوائهمإرضاء

وحقوقهاالمرأةضدموف!وعةأحاديثروىاالبخاريانزعمتفقد

نعرفهاشنشنةوهذهللمر(ة،الشديدوعدائهالذكوريلحقدهنظرا،المشروعة

حديثكلينكرن،الإسلامعلىالحاقدةالنسويةالمنظماتعوانسمن

ومن.والجديدةالقديمةاليساريحراثيمالمتعفنةالسمجةعقولهنيخالف

زعمها:فيالبخاريفيالموضوعةالأحاديثهذه

http://www.al-maktabeh.com.1/4:للذ!،الحفاظتذكرة-ا
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وأفرب،وألرأة-ل!الرأيىل!ثلهألشا3محري!

عنهمااللةرضىعمربنالفهعبدعنالبخاريرواهوالحديث

الذالي،ففي:الشؤمكانإن:فقال،!النىعندالشؤم"ذكروا:قال

)1(."والفرس،والمرأة

الجاهلةهذهومجازفةعدة،طرقمن!النىعنثابتصحيحوهو

نقلوهالذينالعلماءهولاءكلفيالطعنيقتضي.موضوعوأنهبرده

،والترمذيداود،وأبو،ومسلموأحمد،،مالكالإمامومنهموصححوه

والنسائي.

فيالشوممنالجاهليةأهليدعيهكانماينفيأنص!النىومراد

وأدارأوامرأةمنالثلالةهذهمنشىءمنتشاءملمنوإباحتهالأشياء،

فيها.الشوماعتقادهيستمرلئلاعنهايتحولأنفرس

الجاهليةأهلأنووجههقتيبةابنقال:حجرابنالحافظقال

ينتهواأنأبوافلماطرةلاأنوأعلمهم!البىفنهاهميتطرونكانوا

هذهأنعئوإنما..القرطىقال..الثلاثةالأشياءهذهفيالطيرةبقيت

أنلهأبيحشيءنفسهفيوقعفمنالناسبهيتطيرماكثرهيالأشياء

يكنإنالروايةهذهمجملالمازريوتال..غيرهبهويستبدليتركه

بهذهالتشاؤمفيهايقعالنفوسأن.ممعئبهأحقالثلاثفهذهحقاالشؤم

)2(.بغرهايقعمماكثر

وابنأحمدروى/فقدالحديثهذاأنكرتأنهاعائشةعنوجاء

عامربيمنرجلينأنحسانأبيعنقتادةطريقمنوالحاكمخزكة

الطيرة؟قال!اللةرسولانقالهريرةأباإنفقالاعائشةعلىدخلا

نإقالوإنماقالهماوقالتشديداغضبافغضبتوالداروالمرأةالفرسفي

عدواوأولادكمأزواحكممن:)نتعالوقولهالمراةشرممنبتفىما:بابابخارى(خرحه-ا

20،،سنلوميتقىماالموطا:لطمالكوأخرحه،6048رقمحديث5/9؟91فاحذروهملكم

،2824رقمحديثوالترمذى)2293(داودو(بر34(رو)7/3ومسلم695رحديثا2/15وأحمد

منيكنإن:"قالأنه!افىعن،ع!رابنعن،زيدبنمحمدروايةولى.)6/022(والنائى

7/01،والبخارىرقم5575حديث2/85أحمدوالدار".أخرحهوالمرأةالفرسففىحقشيءالوم

.7/"3ومسلم

./6،1:ابارىفتح-2

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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معئولا:حجرابنقالذللثمنيتطيرونكانواالجاهليةأهل

فيلهالصحابةمنذكرنامنموافقةمعهريرةأبيعلىذلكلإنكار

)1(.ذلك

دا.رمنكم:فقالعنهسئلأنهمالكعنالقاسمابنروىقدو

والمعئظاهرهعلىمالكفيحمله:المازريقال.فهلكواناهىسكنها

كالسبببذلكفيفتصيرالدارسبهئعنديكرهمااتفقربمااللهقدرأن

اتساعا.)2(.إليهالشيءإضافةفيفتسامح

جمبارةهووإنماالدارإلمماالشؤمإضافةمالكيردلمالعربيبنوقال

صيانةعنهاالخروحللمرءينبغيأنهإلىفأشارفيهاالعادةمنجرىعما

الأشياءإيطولهذةأنالحدشامعئوقيلبالباطلالتعلقعنلإعتقاده

لمونووالصجبة،بالسكنئ.لملازفتهاأمرهاكراهةمعبهاالقلبتعذيب

ليزول.بفراقهاالأمرإلمماالحديثفأشارفيهاالشؤمالانسانيعتقد

)3(.التعذيب

تأوفي"كلامفيا!كربيبنإليهأشاروماقلت:حجرابنقال

العدوىنفيصحةمعالمجذوممنبالفرارالأمرنظبروهوأولىمالك

القدرذلكمنشىءيوافقفلاالذريعةوسد-المادةحسمبذلكوالمراد

مااعتقادفيفيقعالطيرةمنأوالعدؤىمنذلكأنلهوقعفيفيعتقد

)4(.اعتقادهعننهى

شيءفيوجودلهلوكانيعى:عياضالقاضىقالالزرقالبوقال

فلافيهالهوجودلالكنلهاالأشياءأقبللأنهاالثلائةهذهفيلكان

الىالكراهةعلىمحمولفالشؤمالطيى-روعليهقال.أصلا.لةوجود

ضيقهاالداريثؤمقيلكماوالطعالشرعمخالفةفنالأشياءفيماسببها

يغزولاأنالفرسوشؤملطنها،وسلاطةعقمهاالمرأةوشؤمجيرانها،وسوء

لهلمنمنهإرشادهذاوقيلوشرعاطبعالهموالقتهاعدمفيهافالشؤمعليها،

.6/61:بقالساالمصدر-أ

.6/61:السابقالمصدر-2

.6/61:.الابقالمصدر-3

http://www.al-maktabeh.com./661:ابارىتح-4
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بنقلهيفارقهاأنيوافقهلافرسأوعشرتهايكرهامرأةأو.يسكنهادار

يكونفلاوالبيعالفراقتعجيلالنفممنتشتهيهلاماودواءوطلاق

.)4(الطيرةمنبالحقيقة

والرزانةالفقهأوليمن،الأعلامالأئمةتفهمه!الهالبيمرادفهذا

المسارعينوالزقالطشأهلمنالجهلةبصائرعنهوتعمى،والأحلام

يسمعأنقبليجيبأنالجاهل-أخلاقمنوإن،وعجيبةبليةكلإلى

يفهم.أنقبليعتزضوأن

وولرلمجمقلناتع!ا!صرلمرأيبصامحرل!

الحديثلهذايعرضونحينالعلمانيينأنإلىأولاالتنبيهينبغى

قالىفيقولونالنساءعواطفليستفزوافيهوردالذيسياقهمنييجتثون!

عنالحدثحايخرجوهذا،ودينعقلناقصاتالنساءاللهرسول

كذلك.ليسالحديثوسباق،!البىمراد

اللة!4رسو"خرج:قالعنهاللةرضىالخدريسعيدأبيفعن

يا.معشر:فقال،النساءعلىفمر.،المصفىإلىفطرأوأضخييومفي

اللة؟رسوليايتمفقلنالنار،أهلاريئكنص.أكثرفإني،تصدقن،النساء

عقلناقصاتمنل!أيث،..وماالعشيروتكفرن،اللعنئكثرنءقال

عقلنائقضانصوما:قفن،إحداكنمنالحازمالرجليفحبأدقتتودين

شهادةنصفبمثلمنكنالمرأةشهآدةأليتققال:اللة؟رسولياوديننا

ففنة؟تصمولمئضللمحاضتإذاآليسةقال؟بلى:ففن؟الرجل

)2(."دينقائقضال!منوذلك:قال،بلى

وجهعلى،زمانهأهلنساءص!النىبهخاطبصحيححديثفهو

الفوائدفيالشوكانيبكلامردهإلىعمدتوقدوالتذكير،الموعظة

؟4/48:المرطأعلىالزرقافيضرحأ-

الزكاةومحاب2و8رتمحديثالموما-لائضتركبابالحيضمحابفيالخارىأخرجه-2

وابن،1555رقمحديثخزيمةوابن،97رقمحديثا/61الايمانكتابلطومسلم3913حديث

النفيوايرمذى،9467حديث4/921:الشنفيداودوأبر،5477حديثصحيحهفيحبان

حديث4/643المشدركفيوالحاكم.1004حديث2/1326:ماجةوابن،26راحديث3/01

.8783رقم
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وهو،البخاريبحديثلهعلاقةولاله،أصللاحديثفيالمجموعة

مكشوتكذبوهذا،لاتصلىدهرهاشطرإحداكنتمكثحديث

خيانةوهذه،موضوعبحديثصحيحاحديثالتضربالمفتونةهذهنمقته

مكشوفة.علمية

وطغيانالنساء،عندالعاطفةغلبةإلى!البىمنتنبيهالحديثو

كانتولذلك،والعقلالضبطنقصانفيمؤئرعندهنالجانبهذا

تقبلولمالأموالفيشهادتهنوقبلت،الرجلشهادةنصفالمرأةشهادة

المواطنهذهمثلفيعليهنالانفعالالجزعلغلبةوالدماء،الحدودفي

أبوعبداللهالامامقال،والأحوالالوقائعضبطنقصانفيموثروهو

تنبيهرجلشهادةتعدلأمرأتينفشهادةالعقلنقصانأما:المازرى

نأ:تعالىبقولهكتابهفىعليهتعالىاللةنبهماوهووراءهماعلى!ىمنه

.)1(الضبطقليلاتأنهنلاأىالأخرىاحداهمافتذكرإحداهماتضل-

كانتلووإلا،الحياةتستقيمحئعليهااللةفطرهنجبلةوهذه

وخشونةالجأيق،ورباطة،الحزمقوةفيالرجالسيرةعلىكلهنالنساء

وحرمت،الزوجيةالعشرةوفسدت،الاجتماعيةالحياةلاختلتالطع،

.والحرمانللضياعالنسلوتعرض،الحناندفءالذرية

الوعظمخرجخرجأنهعلم!اللةرسولحديثتأملومن

الأنوئةسلاحيستعملنوألاالرجالفياللةيتقينأنلهنوالتذكير

وهو،الرجالمنالحزمأولىبألبابوالذهابوالغلبةالتسلطفيسلطانا

الحازمالرجلللبأذهبودينعقلناقصاتمن:مارأشاص!قولهسر

-.إحداكنمن

ذلكفيولهنحيلةوأنفذمميداألطفالنساءلأن:المناويقال

بالغرامقلبكعرفن)مئ:النساءفيأمثالهمومنالرجالبهيغلبنرفق

راجعنهلماالمؤمنينلأمهاتالمصطفىقالوقد،بالرغام(أنفكألصقن

مغالبةشأنهنالنساءأنيريديوسفصواحبإنكنالصديقتقدمفي

ودينعقلناقصاتمنرأيتماالآخرالحديثفيقالكمااللبذي

http://www.al-maktabeh.com.:2/67صلمانروىشرح-أ
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فيهايقولالىأبياتهالأعشىأنشدولماإحداكنمناللبلذيأغلب

شروهنيقولوهويرددهاالمصطفىجعلغلبلمنغالبشروهن

)1(.غلبلمنغالب

نأعلىيدلالحديثهذا:البزعبدابنفقالالديننقصانأما

ماعلىجبلهناللةأنترىألاتدفعلاضرورةيقعقدالديننقصان

فضل.مماالنساءعلىقوامونالبرجالوجلعزاللةقالفيهننقصايكون

بعضعلىالرجالبعضأيضااللهفضلوقدبعضعلىبعضهماللة

يقعلعمايسأللابعضعلىالأنبياءوبعضبعضعلىالنساءوبعض

.)2(العليمالحكيموهو

أبىومن،الانسانيالنوعفي.الجنسينتكاملفياللةحكمةوهذه

كيدهيذهبنهلفلينظرليقطعثمالسماءإلىبسبب)فليمدداللةحكمة

.مايغيظ(

شرمحاوألباطلألنسر!يرويألبفاريأ،وعرأ!ما

وباطلةمنسوخةأحاديثروىالبخاريأناليسارمحدثةزعمت

سقيم،فهموهذاالنياحة،علىالنساءأقرالبوأنمفادها،شرعا

.القتادوخرطالشوكسوىمنهتنل-لم،عقيموكذب

شيئابالئةيشركنلاأنعلينافقرأص!البىبايعناقالتعطي!أمفعن

أريدوأناأسعدتىفلانةفقالتيدهامناامرأةفقبضتالنياحةعنونهانا

سليمأمإلاامرأةوفتفمارجعتثمفذهبتشيئايقلفلمأجزيهاأن

معاذ")3(وامرأةسبرةأبيابنةأومعاذامرأةسبرةأبيوابنةالعلاءوأم

شيئا.يقللمالحديثهذافي!اللةفرسول

يبايعنكالآيةهذهنزلت"لما:قالتعطةأمعنأحرىروايةوفي

النياحةمنهكانقالت،معروففييعصينكولاشيئابالئهيشركنلاأن

./6357القدير:فيض-أ

ر3/27:الرعبدلابنالتهيد-2

الاء.يعةباب9678رقمحديتالبخارىأخرحه-3

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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الجاهليةفيأسعدوقكانواافإنهمفلانالإلااللةرسوليافقلتقالت

.الأ(فلانالإلا!اللةرسوليفقالأسعدهمأنمنليبدفلا

عهدحديثةلكونهاذلكفيلهارخصعليهألحتلماعطيةأمفإن

النهيوبقيغيرها،علىلاتسريخاصةلها.رخصةوكانتيحاهلية،

عنهااللةرضيعطةأمعنالحديثصريحفيكماالتحريمأصلعلى

غيرامرأةمناوفتفماننوحلاأنالبيعةعند!البىعلينا(خذقالت

ابنةأووامرأتانمعاذامرأةسبرةأبيوابنةالعلاءوأمشليمأمنسوةحمس

.)2(أخرىوامرأةمعاذوامرأةسبرةأبي

يافقلتالنياحةعننهينحينعطيةأمعنقوله:النوويقال

فلانالفيعطةلأمالترخيصعلىمحمولهذافلانالإلااللةرسول

فلانآلغيرفيلهاولالغيرهاالنياحةتحلولاظاهرهوكماخاصة

فهذاشاءماالعموممنيخصأنوللشارعالحديثفيصريحهوكما

هذاوغيرهعياضالقاضىواستشكلالحديثهذافيالحكمصواب

حئبهاالاغترارمنالتحذيرومقصوديعجيبةأقوالافيهوقالواالحدشا

جعفرنساءوقصةالحديثبهذابحرامليستالنياحةقالالمالكيةبعضان

وخمشالجيوبكشقالجاهليةأفعالمنشىءمعهكانماوإنماقال

حرامالنياحةوأنأولاذكرناهماوالصوابالجاهليةودعوىالخدود

.)3(كافةالعلماءمذهبوهومطقا

حارثةبنزيدقتلجاءلما:قالتعنهااللةرضىعائشةوعن

أطلعوأناالحزنفيهيعرفح!البيجلسرواحةبناللةوعبدوجعفر

وذكرجعفرنساءإناللةرسول-يا-فقالرجلفأتاهالبابشقمن

وذكرنهيتهنقدفقالأتى3الرجلفذهبينهاهنبأنفأمرهبكاءهن

غلبننيلقدواللةفقالأتىثمفذهبلنهاهنأنالثانيةفأمرهيطعنهلمأنهن

فيفاحثقال!ص!البيأنفزعمحوشببنمحمدمنالشكغلبنناأو

2:646/صسلمأخرحه-!

اللةرصلكانوتد2/645:صحيحهفيوسلم1244حديث/1044:الخارىصجع-2

العيد.يرماليةكذهالشاءيتعاهد!

/6:238ملمصجحعلىالووىضرحوت
http://www.al-maktabeh.com
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تركتومابفاعلأنتمافواللةأنفكاللةأرغمفقلتالترابأفواههن

)1(.العناءمنح!اللةرسول

والبكاءالنوح.عنينهىماباببقولهلهترجمالحديثوهذا

الباطليقررالبخاريإنذلكبعديقالفكيفذلك،عنوالزجر

.والأبصارالأفئدةعمىلكنهشرعا؟،

!ا.البفاريأللإماعألبطارتلعر/كرجمة

ووقاخة،صلففيبصدليها،ماونفثتفيها،.ممارشحتفقد

حدثمااللةقبحهاخرجلقد:قالتحيثالحديثفيالمؤمنينأميرفلعنت

حديثوساقتالمفرد،الأدبكتابهفيالمرأةختانفيالاسلامعلىمكذليبا

عثمانعلينافعرض،الروممنجواريفيسبيت:قالتمهاجرأم

اذهبواعثمانفقال،أخرىوغير،غيريمنايسلمفلم،الإسلام

.)2(.وطهروهمافاخفضوهما

فيالتعزيرعليهاتستحقالعظائممنعطمةللبخاريلجئهاقلت

اللةحسبنالكن،الآخرةفيوالخزي،محتسبونالدين-لهذاكانلوالدنيا

وهو،الأنذالوالسفلة،الجهالالسوقةأخلاقمنوهذا،الوكيلونعبم

والسخائم.بالشتاثمالحقيردون،العاجزينسلاح

بنالواحدعبدحدثناقالموسىحدثناالبخاريبإسنادوالحديث

قالتغراببنعلىجدةالكوفةأهلبنعجوزحدثتناقالزياد

عثمانعلينافعرضالروممنوجواريسبيتقالتالمهاجرأمحدثتئ

وطهروهااخفضوهمافقالأخرىوغيرغيريمنايسلمفلمالإسلام

)3(.عثمانأخدمفكنت

الأدبكتابهفيالصحيحتجريديشترطلماللةرحمهوالبخاري

الشغبهذاكلإلىالداعيفما،الناسيرويهمافيهروىبلالمفرد،

والبكاءالنوحعنيخهىماباب1044/البخارىأخرحه-أ

.2ههمارسه23يةالمضحداثالأيدةجر2-

لطححرابنوصاقه9124،الاماءختانباب427/:االمفردايأدبفيالبخار!أخرحه-3

أبرلهاروىغراببنعليحدةالفزاريةعقيلةمىوالعجرزلثىء،يتحفبمالمو8/313الإصابة

.1/073التهذيبقذيبحالها""لأيغرفحجرابنوقالداود،

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


04..................................................................البطارخديجةالعلمانيةنحازكل!عنالأمتاركضف

فإنوإلاالاماء،ختانفيضعيفاحديثاروىأنهلمجردالبخاريعلى

والمعاجموالمسانيدالسننأصحابمنأحدمنهايسلملمالضعيفرواية

العلماءبينوقد،البابفييجدونماأمثليروونلأنهموالمستدركات،

لعنأحداأنيثبتلمو،بينةعلىالأمةتكونحئالأحاديثهذهدرجة

منالنكراتجاءحئضعيفا،حديثاروايتهلمجردعليهشنعأوعالما

السنة.علماءعلىمقصودشغبلهمصاروالطائشاتالطائشين

سنة"الختانحديثمنهاضعيفةأحاديثفيهوردتالنساء"وختان

المليحأبروايةمنوالبيهقيأحمدرواهالنساء"فيومكرمةالرجالفي

أبيابنوعباسوابنأيوبأبىروايةمنوالبيهقيأبيهعنأسامةبن

وفيضعيفة"وأسانيده:الملقنابنقالأوس.بنشدادروايةمنحاتم

وليسأرطأةبنا-لحاجعلىيدورالبرعبدابنقالأنقطاعمعهبعضها2

به")1(.يحتجممن

كانتختانةعل!لأمقال!البىانمالكبنأنسحديثومنها

عندوأحظىللوجهأسرىفانهتنهكىولافأثهىخفضت"إذابالمدينة

قال،كذابحسانبنمحمدوفيه،الأوسطفيالطبرافيرواه"الزوج

.)2("يتبعسندولاإليهيرجعخبرالختانفي"ليسالمنذرابن

الخاصةالفطرةسننمنالختانأنإلىالفقهاءكافةذهبولذلك

أنهإلىذهبالأحاديثهذهبعضطرقتعددإلىالتفتومن،بالرجال

منواحتجالبر:عبدابنقال،بوجوبهأحديقلولمللنساء،مباح

بنمرطاةحجاجعلىيدوروهوهذاالمليحأبيبحديثسنةالختانجعل

الرجالفيالختانعليهالمسلمونأجمعوالذىبهانفرد.ممايحتجممنوليس

الأمة.علماءعلىوالشغبللتشنيعوجهفلا)3(،وصفناماعلى

./2328:الملقنلابنالجوالبدرخلاصة-ا

./3!4ححر:لابنالحبصالتلخيمى-2

/2193:الرعبدلابنايمهيد-3
http://www.al-maktabeh.com
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!!نيهـسموتالعرلمسفادملأألبفاريشير!أميةلطاول

مننحواوالرحالالأسانيدبصناعةالجاهلةالمغبونةهذهذكرت

ساقطين(مجروحينأنهمزعمتالبخار!شيوخمنعالماعشرين

أنهوزوراكذباوادعت،الصحيحفيأسانيدهفيالبخارممطحشرهم

علمكتبوسائروالتعديلالجرحأوالحديثمصطلحكتبأجعت

عنهمنقلالذينورجالهالبخارممطشيوخمنهاماعدداأنعلىالحديث

كماوليسوا،دينهمفيومتهمينوضعفاءمجروحينلهموأخرجالحديث

.)1(ضابطينعدولا..أوواشترط!البىقال

اللةعبدالحميديالامامفيهمطعنتمنبينمنأنتعلمأنويكفي

زاهدمحمدهتانونقلتالبخارممط،عنهروىقرشيأجلالزبربن

الخدبتأنيبفيالكوثريزاهدالحافظعنهتالوقالتالكوثري

شديدوهو..الناسفيكلامهفيالحكمبناللةعبدبنمحمدكذبه

)2(...مضطربوقاعالتعصب

خسافبلحافظا،ليسفالكوثري،عريضوادعاءمجازفةوهذه

يسلمولمالأم!علماءمنخلاثقفيوقعجلد،حنفىومتعصبمتهور،

اليمالماالمعلمىالشيخعليهردوقدأشعريا،حنفياكانمنإلالسانهمن

الهحاءيكونكيفوعلمه،بصاعصاعاالكبلفوفاهالتنكيلفي

الهحاء.بحروف

فيفأوردهمالعقيليتناكدممنكثيرينخرين7علماءأحماءوساقت

ردهكلاموهوالعقيليكلامعلىفيهمالطعنفيوعولتالضعفاء،

اللسانفيحجروابن،الميزانفيكالذهىنقدا،وأوسعوهالعلماء،

ححرابنالحافظمقدمةإلىيرجعأنالباحثويكفيالسارى،وهدكط

لاكتهالذىالخبالهذامنالشفاح!ليصيبالساريهدىالمسماة

علم.بغيرورددته،المخرفةهذه

2.ههمارسه23المفريةالأحداثيدةحر-أ

2.ههمارسه23بيةالمضالأحداثيدةحر2-
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الضعفاءعنالمنقولةمطاعنهاكلعلىالمفصلللردحاجةأرىولا

ونفضواذلكمنانتهوأقدالأمةعلماءلأنلنكوثرممبوالتأنيحبللعقيلى

فيوتكلمواالبخازيجشيوخفيوالكوثريالعقيليكلاممنأيديهم

.المطاعن.تلكفيوجورهماتعسفهما

فلا،اللجامولاالعليقفيلاكلههذامنليست"البطاروخديجة

الهذيانهذامنالمنتنةاقعهاقعاعلىالردتفصيلفيالقراءليقتنضيع

الساريبهديفعليه،الغليليشفىالذيالتفصيلشاءولمنوانفشار،

والفؤاد.الصدريثلج.مماوأتىوأقادأجادفقدحجر،إبنللحافظ

!إوأنسلببرأئ!سارصتني

الامامبهارمتبعظائمصحيفتهاأعمدةالجاهلةهذهسوذت

مخازيقيوقعتإذ،للعميانعوارهاوكشفجهلهاأظهر.مما،البخاري

01الصبيانعلىشناعتهاتخفىلاغلميةوفضائح

حرففيتفلحلمالذيوالرجالالحديثعلممنانتهتأنفبعد

،باردةسخيفةاعتراضاتجهلهاجرابمنتفرغصارتمنهادعتهمما

منأجهلبأنهاذلككلفيفظهرتبدائها،البخاريالاجماموترمي

الدينيةالأميةمحوفيدروسإلىمجاجةوأنهاالنار،علئفافتفراشة

.سواءحدعلىوالطنية

عندهاالبخاريالإمامأصبحفقدشىء،رعونتهدونلايقف.والجاهل!

خلقءأفعالفي..ونظريتهالمثرتجينبعدالمححيحعن..وبعيدنحازيصاحب-

صحيحهفيتضمنأنه..كمادلقيم،-وابن.تيميةوابنأحمدالامامأبطلطالإد

البيضةفيحتىالسارقيدقطععلىينصلأنهالحدود،ليفادحاوظلطثمرا

اثلاثفيالقطعفروى،القطعوبشروطبالنمابلجهلهوذلكبالثة،وايىذ

د)1(.دينارربعوفي،البيضةوفي،الحبلوفي،دراهم

002http://www.al-maktabeh.com.همارس23المغربيةالأحدا!جريدة-ا
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فيعليهظلت.تدندنالذيالقصيدبيتإلىالنهايةديئخلصتثم

يسمىالذيالمفضوحالشرهذامنوإياكماللةأعاذنا:وقالتالمقالثنايا

)1(الفعيففيالمؤمنينأصرأنهوالحق،الحديثفيالمؤمنينأم!ربغيا

لسان-علىالأكابريلعن.حينبالإسلامونجكايةمصيبةبهاوكفى

فيالضفادعبنغيقالسماءفيالقشاعمالنسوروتعيرالأصاغر،النكرات

قالكما،الزمانأهلبيناللئامغلبةعندذلكيقعوإنماالماء،

:الزمخشري

وأعلملايعلمونأنهمعلىمعشراوقدمدهريوأخرفي

أعلمأفلحوالأيامالميمأناأننيأيقنتالجهالافلحومذ

ظهرقدبالجهل.البخاريبسببهورمتالجاهلةأنكرتهالذيوهذا

عوارها.بهوانفضحوتخليطهاجهلهافيه

العباد،أفعالبخلقوالقول،القرآنبخلقالقولبينتميزلمفإنها

أماالقرأن،ابخلتيالقولهووأحمدتيميةوابنأحمدالإمامنقضهفالذي

كلخالق.فالثه،والجماعةالسنةأهلاعتقادفهذاالعبادأفعالخلق

مكتسبوالإنسان،شيءكلعمومفيداخلةالعبادوأفعالشيء،

.منافاةولا،المعتزلةزعمتكمالهاخالقاوليس،باختيارهالأفعاللهذة

كلهوالشرفالخير،باختيارهلهاالإنسانواكتسابللأفعالاللةخلقبين

يشاء،مامنهويتركويفعلويذرمنهيقترفوالإنساناللة،خلقمن

فيالصبيانتعرفهاالعقيدةفيأيحدياتوهذه،الجزاغيكودنذلكوعلى

مهازيلاليوميلحنكماالبخاريفيهايلحنفكيف،والكتاتيبالمعاهد

.الإسلامفهمفيالمراهقين

اللةلمنحديثالبخاريروايةوجهماتدرلمالمسكينةهذهإنثم

الوقوعإلىمدرجةذلكأنالمرادبأنيده،فتقطعالبيضةيسرقالسازق

02.همارسه23ليةالمعرالأحداثحريدة-ا
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زعمتالىالأشياءهذهفييكونالقطعأنلاالحديوجبماسرقةفي

فيها.القطعوجوبعلىنصالبخاريأن

قولباببقولهالبخاريلهاترجمالسارقيدقطعوأحاديث

علىوقطع،يقطعكموفيأيديهمافاقطعواوالسارقةوالسارقتعالىاللة

)1(ذلكإلاليسثهالهافقطعتسرقتامرأةفيقتادةوقالالكفمن

الحديثظاهرعلىليس!البىمرادأنوبينالحديثروىوقد

اللةصلىالبىعنهريرةأبيفعن،السرقةمطلقفييكونلاالقطعبأن

ويسرقيدهفتقطعالبيضلأيسرقالسارقاللةلعنقالوسلمعليه

والحبلالحديدبيضأنهيرونكانواالأعمث!قاليدهفتقطعالحبل

)2(دراهميسوىمامنهاأنهيرونكانوا

النى!عنعاثشةعنالسرقةفياليدقطعنصابحديثروىثم

عائشةعنأخرىروايةوساق)3(،فصاعدا"دينارربعفياليدتقطع

أدنيفي!النىعهدعلىسارقيدتقطعلمقالتعنهااللةرضي

.)4(ممنذامنهماواحدكلوكانححفةأوترسالمجنممنمن

البخاريعلىكذبمحضالجاهلةهذهادعتهماأنبذلكفظهر

نصابيجهلكانأنهاللةرحمهبالبخارىيظنكيفإذ،مريةبلاوفرية

عدة،طرقمنصحيحةفيذلكروىقدوهو،السرقةحدفيالقطع

الأمةفإنوإلاأحدا،فيهايقلدلمبآراء،استقلالذيالمجتهدالإماموهو

وأجمعتباحاديثه،وسلمت-البخاريقلدتحينللحهال،تبعاكانت

الشيعةسوىبهيقللموهذا.بالقبولمصنفهتلقتحينالباطلعلى

.الضلالوالعلمانيون،الجهال

القدمفيعللهوطبيب،الحديثفيالمؤمنينأميرلعمرىوالبخاري

العلمانيينوأنوف،الأمةأبناءكافةرؤوسفوقوصحيحه،والحديث

ك!51يسملمإذاالارقلنوباب،/61924:البخارىصحيح-ا

1064رقمحدبثيملمإذاالارقلنيالي6/9248:جابخاركطعحيح-2

هـ064رتمحديثيسملمإذاالمارقلعنياب6/9248:جابخارىصحيح-3

ام!.5حديث6/2924:البخاركطعحيح-4
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الحفاظوإمامالاسلامشيخالبخاري:الذهىقال،الترابفيراغمة

شعرةوجههفيوماوحدثصنف..إعاعيلبنمحمداللةعبدأبو

كان..والعبادةالورعفيورأساالعلمفيرأساالذكاءفيرأساوكان

الصحابةقضاياأصنفجعلتسنةعضرةلانيفيطعنتلمايقول

التاريخصنفتوحينئذموسىبناللةعبيدأيامفيواقاويلهموالتابعين

أكثرعن:كتبتقالالبخاريوعن،المقمرةاللياليفي!البىقبرعند

منبالحديثاعلمالسماءأ!متحتماخزيمةبنوقالرجل..ألفمن

.)1(البخاري

علممنالجاهلةهذهتدعيهماأنالقارئأخىبذلكلكظهروقد

أصرعلىالتطاولفيالمقامهذابهتسورتوما،!اللةرسولبحديث

تخريفهوإنماوالحديثالقدبمفيعللهوطبيب،الحديثفيالمومنين

،والموضوعبالضعيفمنهاللصحيحوضرب،السنةلنصوصوتحريف

مععلموضحالةعطنوضيق،للمتونفهموسوءللأسانيد،وعجن

سواءإلىوإياهايهديناانالمستعانواللة.إ!لاثهاتةفاللهم،النيةسوء

أمثالها.وشرشرهاالمسلمينيكفيأو،السبيل

،لعاليبىر!والصرلة

556.-/5؟23الحفارو:تذكرة-أ

ألس!،لعلمما.و.الوجميل

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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للسنةالاتصاررسا،

يطاولرفيالأتزاحاال!كلة

الإلهمهحؤئمة

ءير"

الغلبزوويتوفيقالدكتور

الذينأع!ولبكليةأستاذ

بتطوانالقروصلننجامعة

هـ4423

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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محري!قريمألنببردةألي!شةفيألالعنن.."--.

وخاتمالمرسبين،،إمامعلىوالسلاموالصلإة،العالمينرب!.دئةالحمد

الدين،يومإلىب!خسانتبعهم.ليمنأجمش،وصحبه-ألهوعلىالنيئين،

:(.لل!قينلادو)ياقبة،الظالجين"علىإلاعدوانولا

ألاىالحذد،والمتشككين.النبوية.الشنةعلىالطإكنين.فإنبعد،ءأما.

العوجاء،أبيبننالمكريمكعبد.!قديابىالوضإجمينجمن"الئىءفيختلفودط

وما..فعله.-الكذابب.وغيرهم.ؤإلحاربر؟المصلوبالشابخ!،سعيدبنومحمد

،الحديدالنبويفي!!وضعبوجةربهوبمنالقدامبىالوضاعون

.المسبلمن،ءنفويىيخاقيملها4جمر!والجطوإنتقاصها،،،-النبويةالسنةبتشويبما.

زنجلدفاعمزنافيبه3يقؤاماهو-بضىقلوهم،فيوالبريب/ال!ثملئط.وإدخال

.الجاجدين،وتلامذقبمالجاقدينالمستشرقينفيالجددابث!بهبهونهذا،

ليالتحليلراشةالبنثبألتاربحهةائاديةمنهجقفبرهبمفياشزفيليانمن

بلالصحيحةالأحاديثورذ،السنةثبوتبإنكارينادونفراحوا

الذين؟الجهابذة-الأفذاذ،لئنمثهعلعاء.!ينالميهل!1طريوع!،والمتو)ترة

وجفظهم-وضبطهم،علمهمفيبايطعى؟والشريعةالدينيناحفظيرا

تجلويهفيومزلتهمتفئمتهمليالتجطيبم؟عدانجتهر،وأمانتهموالتشيهيلث.-ث!

بطن.بنهإورماظهوما،للفقوإلاثارة،.المسلمين

المرجفين،الخرأصينهؤلاءمنشرذمةإلروأرجمجئأذهلئ.وقيد

علومبنلفمهونيلاممقالمافهنن،ليال!ا.بن،آلجتياهلننليالروببضأبب

ولاكوعاالحديثاغلوممنيعلمونرولاقطصرا،ول!نقيراإلشيريجة

السنةمنالنيلبقصدصفجاتهإ-لهمفتحتضحفا؟تسؤروابوعا،

وبهتانا.ليزوراالافبهار؟و%ثمتهالمالكيوالمذهبورجالها،

لموإذاالحياءفقدننساءإلغرضلهذاالببرميحبخرأنهوالغبريب

رسولبالأسمنهنشئؤئعرة.وشتمتستت!جممئت-ماتستجي:فاصنغ

..الاذأعةأمواجعلىنهارا"جهارابمأجمعينأدمولدوسيدالعالمينرصب

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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صفحاتلئحتوذالبطار""خديجةتدعىأخرىجويهلةتأتيواليوم

وجهلا،حقدا،ت!ح.ممقالاتالمقرنجية.الأخداثاليوميةالجريدة

وفقهاءالشنةلعلماءوقذفاو!عىباوكذبا،ومغالطةوتعالما،وغرورا،

ال!ناقطة،بالأحاديثالصزيحةالصحيحةللأحاديثووصماالمفة،

النظر!!منقطعةوبذاءةبوقاحةالمقدصات،لكلوإهانة

كمانوإننجواباطولارذات!بتحقلاهذهالذكرالسيئةأن.رى01وأنا

الححريلقمها-عاالمتهافتةامقألاقاعلىالردودامنعندنااحعتمع2قد

نأمق.-وأحقرأتفهبه-العنحفتسود.مالأنوالضبر-ويذيفها-العلقم

وعلىالردؤذ،.إلىلاالحدودإلىمجاجةأمثالهاأنأزىوأنائرد-علميه،

.تسلقافاضحتتتحصرم،أنقبلكرئتتاليبراقثى،جنتأهسلها

:االقصنم؟!منالأقزاموأيق،المسلمينوعلماء،للأينأثمةبلسافا

التعبرمنلمأقثبلة.الفطع؟وشتمها،الشنيعسبهامن"ثمأذجوهذه

ؤألتفسير:والففهآلحديثفيالدنيالأئنةوالتكذيبوالخقروالتنقيصن

للبناريأ"عرأ!"،)مصرئةشتائم

البخارئ:كب!رو:صحينحنجعنوانللبخاركطص!تمهاكمهدت

أمررقذفسبئفيشرعتثم-شرازة،.النارنظرأ!.واولتيهضحيغ

-...الخاقديق:-المستشرقينعنها.غلاةيتزهببذاءةالحديثفيالمرمنين

خطئة-فيعفىتدكالذهب!اطيهمن.شهادةفهذهقولها:مثل

إكطفووحرمهالآكلأؤالمرقأو.الاداميحرنملافالاصلامالاعتقاد،

العقلية،6تواهكلى-خطراالانعكاسهذاليبدا،نقصهعلىالبخارى

-.-.".-.ا--ء--ؤالخيالات-.بالضعفمليئاصحيخهفحاء

كألخطا.فيالأعمولآ.-ليسأيالعقيدةفيالخطأأنومعلوم:قلت

بالبدعة.رميهأوالبخارايتكفيرتاربتابذكورةتكونوكذا،الفروع

.وبلبلة.والحمقبالجنؤنرميفهو؟العقليةالقوىعلىالانعبهاس.أما

".ا.!والخيألات!بالضعفملىءعندهاالصحيحالجامع!ثموالخبال

.1301:الحدد،م1002بهربر3اهـ-ا422ضبان14الأر!اء،المفريةالأحداث-أ
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صحيمحههايغليالئوالطاماتالكذبمنذلكغيرإلى:وقولها

ونفعوابالأساتفةيتشبهوالمالذينوعلماء.الحديثنقادردهاوالى

بكافر.ليسالكفروحاكي:قلت.بالأكلأجسامهم

حديثيبطلوهذامعا:الصحيحينبينالقدحفيوقولها.جا-معة

مسلم.السوءفيوتلميذهالبخاري

منغليهماالمجمعالصحيحين.أحاديثكلأبطلتوهكذا:تلت

هذيانفيوالشر،السوء3"إلىالثجينونسبت..تلم،بحيرة-الأمةكافه

الححكملاى.تخبظيلأ!بهوتخئط،الحمقىهذيانيشبه

الامامضبفيالوتحةالبديئةالساقطةالأخريالعباراتإلىواستمع-

ط01!كفاحا!البخار!

وبشكلالبخارى،تعياللة،قئحهأخرجفوها-.:ففنتقول

الرخلهذامخازيلمعرفةالمرءويكفيالبخاركطوهذيانهمحي

اللهصلىللبييسيءلحدبث!روايتهكذللثمخازيهومنالبخارى،يعي

وظلماضرا!حيحهفي"وؤيتضمنوحلادقدونوسلمعليه

والعياذالبيضةفيحئالسارقعلن.كطعيهنصلأنهالجكودفيفادحا

فييوجدالصجحبيتماالقطعوشروظبالنصابلجهلهوذلكبالتة،

-الصبيان.ويطرفه-حئالأخرىالفقهمحعب

كذابا،جاهلا،:المفتريةعندالخار!الإماماصبحوهكذا:قلت

!!أطرافهمنوالسوءا"لشرجع!قد!أبلهأحمق

البخاريالشيخينعنالبائرةالخاسرةالفارغةتتكلمهكذا

كتابأصحالقطعيالأمةب!جماعوالصحيحين،-.والأول-ومسلم

العلميةوهيوهذه،الصحةفييليهوالثانيتبالى،اللةكتاببعد

.!فلا!وإلاالأئمةمعوالأدبالموضوعية

المقتضبجواهافيوالعظائمالكبائرهذهعلىإصرارهاوجاء

جميعا،هذهذنوكامنأقبحبعذرالكتافيأيوسفالدكتور:لفضيلة

.0117العد،:2"2،أيريل3الموافق2"ابىرمحرم)2الجصح!،المفريةالأحداث-أ
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وفكذالاحترمناهإ!عالما.البخاريةلوبهان-فها-:ففن-.قالت

4!العلفالاء!/صهمى.البخازيأخرحشا

!إغيرهالاهيئ2فهىاليد،الطويلة،الكعبالعاليةالراشنخةالعالمةأما

مجالفي-معررفةغيربأنهاالكتانيلجوشمصالدكتور)حتج!-عبيهاولما

فيبإلكئابةبنفسمهاتسمخ.التخصمحئأهلمنولا،والدراسةالبحث

-..-،..م...الحديحثعيم9خاصةوالإسلاميةاليليرمميدان

..فذافماذإ.-قذم.عته:اللة-رضى،البخاريالامامنابزة-لامزةأجابته-

".جتئ،.للمسلمينأوللشنة.خدمة..منالبخارييسمىالذي"المعروف

الدولةد.ين2فيهالإشلابمبند؟قي+.عئدها،البخاريمترلةهيهذه

المغاربةعندالبخاريصحيحمكانةنعلموجميعاالدستور،وفق،الرحمي

فيربضافيبه.دييوسةوتختتم،المغربمساجدسإئرفييقرؤونهالذين

لىالمساجد.مختفف

ألبرألإبثعمبزأنجرلم(لغربئ!وئقا!لهكانظ:ألثاثن-..ء..

:لم!مالبزدونوط!يونفق!هفجور:بعضوان،فابقا)ن!وفي

منورجالهوهواياليهي،المذهب9كبار.إعلإم.قدفهإ،وقدخهاينيصئقيم

المالكى:البرعبدابنالمغريمجافظجمنتقول:المغربيةالأمةمقدسات

لرإيهالمقيثوتعصبهمالكإمإمهوعيعنالبرعبدابن!ومن

البرعبذابقجمرفبنيماللثايغدفقلا:ولقول"وفذهبه

وضعمنحياءدونغنهقاذا"لذفيالحدي!أنالعلممعهذازندقيا؟

وزسولة!!-اللةعلى.والكذبالمرأةمعاذأ!-وأحاديثالزيغأهك

قيمالكالإمامحيشه.يبدوالمالبهئ،متايزة-في-،لمذهبظاهرةوهذه

المشحارقة،إخواننانجعلالذيالشىء.وادءأخز!فيواد،-والماليهيوند

عامة.بصفةالمغاربةأوالمالكيينالعلماءبعضبضعفيقولون

م.1002دحنير7اهـ-422رمفان21الأحداثأ-
http://www.al-maktabeh.com
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ألبرلي!ألثانزي!ب!ربرلمأبوأبقاضرلم-ألالكيةنابغة:ألثإب!

المالبهي،ألعربيبنبكرأبوتعضبكقأخياء؟دونعنه-تقولي

العضياء،فإلمذهبيةالقؤاضمقنالعواصتنمكتابهفيوتشنج

الغصمةؤاعتقادالعلم3،ؤضحالةالآخر،-ؤإلعأءللرأيالمقيتوالتعصب

إلصاق4.علىالسوءكنقهل!لدئعمل!يسه:.الأناوتضخمورسولبما،.ه.ا.دئة-لغير

-هذاتبينكماعدد*مق-جمراحمله.التارهـنحقه-ي!ذلك.في،،يالاسلامالعنف

ش!..ولملتحول.اء.:الثايتاابمبيريهئابهفيأبونيسالواخ-

ألقرطبيألفسرأبومبز؟أدنهألاالثيأ"باع:ألرأبع

عنه:مقالهاعنوانوتجعلت..بأئغجور3االبديخةالمفتريلأ*فيقذفته

القرطي.تج!بالمكدودأوبالكيونءفقيهفجور

نخالفةليه.منبماالقرطي:تعنىددرلح!خنجكال!!فيفا.نمارثتحت-غ".-

لئهوحاشا،عنغوضحالةفقة.ؤ!3-طة،تالكزيموللقزآن،المحمدية.السنة-لضجيخ

وا،طالبابيبنعليبهلاممنتذكرتهبهلثأنالذيالكلامهذايكؤن3(ن

..الكريمرسؤلهوسنةاللةبشرععالم%نسانأو،الفطرةشليم"إننانكلاممن

إممامهعنانح!قدالقرطي-تعنىانمذكورابققيهت!نوباقمالمط:وقالت

حديثمثلالموطأفيساقطةاحاديثإخراجعنترفعالذيمالك

غيرإلىعوفيخلقى-ضبع:ؤحديث،ودينعقلناقصات

:.هالكاالقرطى-تعىضاخبنايبهون"وبهذاهذا"..

فتقبرلي:اليهود،فقهلامنايقبرطيىفقهالبهاذبةالكاتبةتغدثم

جرإبهفي-قائسقطفمانه،المراةتذكزته-عنفييتحدبء-وعندما!

يخالفإنمابابضع!فيف!رؤعندماطمحيته،+علىاليهوروفقههن.

3..شنديدةمخالفةماللئالامامويخالف،الشرع

الابق.المرحع4-

الآضة".وأمورالهرتىأحراللط"ايذممرة:الفرطسالإمامكتابهر2-

السابق.المرحع3-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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دونبهمانهابلكلامهاأشووأناحعائالجمدم"تأفيالمارئوللاحظ

منغيضوهوفيه،.مماينضحإناءفهر،التعليقإلىحا!لاإذتعبيق،

الئالمسلمينوأثمةالدينلعلماءوتفسيقهاوسبهاورشقهاإقذاعهافيض

غبارهم.وسقطيعالهمش!ئعوأمثاله!ت!بماو!لا

الذكر،السيئةمقالاتهالطمسألتينذكرمنيمنعلأكلههذاي!ن!يخبر

سرقتهامنهما"الثانيةوكشف،الصارخحهلهامنهماالأؤلىأظهمرث

منيكغىالكثير،.ولكنحنسهامنوعندى،الفاضحوكذماوتدليسها

بالعنق.أحاطماالقلادة

الصارلحأباملى4صثا:ولىأ!السألة"

بهصؤدتالذىنظرفيهصحيحالبخارى:صحيحمقالها:في

اطثعثاياعثكابهليكرالناطالظ+قالي:تقول،الجريدةفيصفحة

بنلعمرانخزجقداليخارىوهذا:الحديثاختمناو!تعلوم

طالب،أبابنعلياقإتلملجمبنالرحمن2عبدمادحالخارحيحطالط

أخو.التدليس:ال!ثبانجعيتجالقال:ثج،البدعةإلىالدعاةكببرمقوهذا

أكماالضربهذامننجاعةحديثمنالصحيحينوفيالكذلط

وهشيموقتادةؤالأعمئىبهمالسفيانينالثدلي!مق

رائحةالحديثلعلميشملمأنفهاأنعلى+يدلهذا،كلإميا:قلت

اليالفنهذاكتبأوائلمنإنإذ،والضعيفالصحيحبينتميزأنبفه

ولكن،الحثيثالباعثكتابهوالعلمهذافيالمبتدئونيدرس

نأيعرفون.والتضعيفالتصحيحتزعممنبله،الحديثطلبةصغار

بل،لكتابهاحماوليسكث!ابناللحافظ-ليس-الحثيثالباعث-بهتاقي

اشمأمااللة،شا!رحمهمحمدأجد.المحذثللشيخعليهشرح.هو

!.الحديثعلوماختصارفهوالمتعالمة-الجريهلةأيتهاكثيرابنكتاب

http://www.al-maktabeh.com
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بلوأنصحك،الحديثعلومبله."الضريعةعلومصفر.فيانكفاعلمي

حفظعلىالمنكزا--علىما..تطلبين-مق.ايتشحيعبدلوأشجعك

ابنللحافظالفكرونخبةالحثيثالتاعثمقدمة.وقزاءةألبيقونية

المركبجهلكتعرفيلبهىالعمرفيؤ!دةامرةولوانجعلئحخر،

كنتلوأم!من،ناجمحلكوإقيغسنينآ!لافيباالبهتالجةعقفثزعوكط

.0،3--ةتعقلين

-.بالمدادوجهكسودتولومنهالستالكتابةعنكفدع

حطانبنيلعبرانأنة.أخرقيبدعوئالبخارىالامامفيطعنك.أتا"

كثر-ابن"ع!نفلت"كماالبدغة-إلىأكبر.الذعاةمنؤقوالخارحئ،

التثنكيكرقؤغرضئت.إلىبذلك.لتضليسياقهمنكلامهئزغتبعد-أق

قهذأواخليالات،ألضع!مننجأثااخاديثه-2ووصفكالصحيحالجافعقي"

أخر.وادقيوهتانك.واد،فيكثرابنكلاملأن،عليكمردودكله

:قال-لئة2ليحمهمحمير،ابنالحافظكلامنمن.ليهذا.

لموإذا،روايتهردلبإشكالنجلاببدجمبة،.كقرإنالمبتدعف!نبإلة

فبما،الكذبيستحللموإنأيضآ،فيديتالكذباستحلف!قيبهفر،

قدصمنزاعذلكفي؟داعيةغراوداعيةكونهبينئقرقأولا؟أؤيقبل

وحديث.

عنخكيوقد،وغره.الداعيهنجينغلية!الأكثرو"ن-التفصيلوالذى

يجوزلافقاك:،الاتفاقعليهإبن.جبانحكئوتجد،نض.الشافعي

خلافا.فيهبينهمأعلملاقإطبةأثمتناعندبهألاحتجاج

مطلقا.بالمنعوالقولواولاها.الأقوالأعدلوهذهالضلاح:ابنقال

عن"بالروايةطافحةكتبهمف!ن،الحديثأئمةعنللضائعمباعدبعيد،

والأصولالشراهدفيخديثفممقالصحيخينففيالذكاة،المبتكعة-كير

أعلم.واللةكبر.

علىويحعئالحقيدعم(نص"ويدلا:الكافييوسفللدكنورالمقصبحوامافينقولحثأ-

صحمانيانعلىو!ثكرنابخارى،بخموصالحدثعلممصادرأهمعنحمتهالذىابحث

.0117العددة،المفر!ةالأحداث"".معروفة!هغكلضئافيشركةنبر!ةاحاديثمن

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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-املشهادة-أقبل:الشافعئقالىوقد:قلتكثير؟قال.-الحملفظ-ابن

فلملموافقيهم..ءبالزور*الشفادةيرونلأنهم،الرافضةمونالخطابية،إلاالأهواء

بينقمما؟المعئ-فيالفرقماثم،ؤغيرهالداعيةبينهذإ.النمى.قيال!ثحافعييفرق

بنالرحمنعبدهادجالخارحي.حطانبنلعمرأنخرفيتدالنبخإرىوهذا

قلت:..أغلم)إ(.%واللهالبدعه.إد،الدكاةأكبرمنو-فذا،عليقاقيئلجم

أغراضئهاإلىلتصلسياقهامنالنصوصنزعفيالمحرفةصنعإلىفانظر

إ:القبيجة

.مذهجملىتبطييااللةرجهجممابهرأحمدالكبرالمحدثالشمنيقالوتجد

الروإيةفيوإلببرة،نظريةكلها،الأقوألوهذه:.المبتدعةفيالأتجوالي

االذهىالحأ!ظقاكلذلك.ونجلقهبدينةوالثقةوأمانتهالراوييصدق

،صدوقنكنهحلد،شيعي:البهوفيتفلببنأباقترجمةفيالمجزانافي

.س(3.وغرهأحمدعنتوثيقهونجقل2بدعتهوعليه،صدقهفلنا

شيرحفيالبغويمطنقل!شابهر،أجمدإلشيخإليهذهبوالذيقلت:

الذيوالتحقيقالصوابوهو،"إليهومالالحديثأهلأكثرعنالسنة

كذفبما،والضذق!01-غلئالزواية.قذارلأنالخديث،نقادأمرغنيةاستقر

نجن-قبؤلهمظئعقلاؤتقبراهورعهفغصأدقا،يرويهضانجظلألماكانط.-.!

--...-"س:.."-سأمملأ.

!--برإلتشردبثع!والت!صرشرم!ألتقبيمثعمحمثيرأئية،

علىالقفزضئباقفيشماركت"بو.الأخداثمخذكةإن:قبهـت

صليف؟!-أدرقيلاقفزتلأنهاصالأولى،الرتبةشزفتلنالتالحواجز

بهتاببنا؟هضفحة-إبمط،التدليسمسألةإلىاببدجمةموضيرجمن

كيا.توهمت-الحئيثالباعثوليسإلجدتثاعلوما.ختصار

يبمانوخقطتوختطتوأدوجب!ت.كص4اصفحة+إلىليتقهقرت

بروت،الحليةالكثبدارطبحة99-155ص:الحثيثاباعثيثرحهعلرماختصارلأ-

--.ا/4:الاعدال-يزان-2

.اها-اصههالخيثالباغث3-

003.103http://www.al-maktabeh.com-:حمادةفار،قللدمحرروالتعديلالجرحفيالاسلامى.المنهج:انظر4-



-...........................-.....-.--....-..-.......-.-................................!.......:.-........57الاسلامائمةيطاولونالأقزامابخهلة

القذفوجامعرابطإلارابطيربطهماؤلاجامعيجمعهماالابوضرعق

جعلتهماثمبعض،في2بعضهماوأدخلت،الصحيحالجاهعفيالطعحقء:في-0

كئير.ابنللجافظتستتئه.واحدانضا

وقلة،العلمضحالةبسببأخرئمرةرأسفاأئمغلىسقطت.وهننا

عليهيبعثالذيالقراء،وتضليل،الهوىومناصرة،فيالعجلة،لتثبيت

السريعة.النثنهرةحث

التدليسعنابيهلابمأباكثير،لابنالأولالنمبىأنوإلصحيغ

المئرب،هذامنجماعةحدتحامنالصحيحينوفيقال:منقوكفي

الخافظ.كلامئنفلي!اغوهشيموقتادةوالأعمشكانسفياتثن

الضلاح.بنالخافظالاصطلاخشيخكلاممنؤإنما.فوكثيرأابن

نسبةوأين؟!المنقولمنالتحققوأينالنقول؟!فيالتثبتفأين

.؟!المزعومةوالموضوعيةالعلميةالأمانةليأين؟!قائلهإلىقوليكل

وموضوعوالمبتدعةالبدعةموضوعبين!الج!امعهوما.بخة.

عليهأجمعتفيماالطعنإلااللهمواحد؟!سياقفييساقاحئالتدليبى

أصحهوللبخاريالصحيحالجامعكرنمنسلفعنيخلفاالأمة

كلهبأنه-إبليستلبيس-بطريقةوالايهام،تعالىاللةكتاببعدكتاب

العمللتعطلذريعةوالوضاعينوالكذابينوالمدلسينالمبتدعةروايةمن

أخرفياوالمقصودالمرادوهو،أخرىمرةا"لنبويةالسننبأحاديث

للعبيد..الأسيادمنستقفاسائمغذةالخطةوفق،المطاف

بترتلماذاهو:الأحداثفخدئةإلىبهأتوجهالذيالسؤالثم

كلاموؤضلت،التدليسموضوعفياللةرحمهكثرابنالحافظكلام

،والخطورةالأهميةغايةفيبينهماماأنمع،الصلاحابنبكلامالشافعي

وهو،الخسيسالقبيحغرضكينقض،لتدلي،مسألةقيتفصيلافيهلأن

،بالسماعفيهصرحمابينالتفصيلوالصحيح:الصلاحابنقحوفى

فيردا.محتملبلفظفيهأتىماوبينفيقبل

54.صالجيثالباتثرحها-لدبثعلوماخصار-فى

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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الىوالمدلمبينالتدليسمسالةفيإن:حانتغيرتعالىبالتةواحل!.

بلالمبحيحفيالطعقإلىبهاتصلأنالأحداثمحدثةأرادت

سمفيالجمليلجحئتفهمهولنتفهمهلمتفصيلا-الصحيحين

تتيقنلكيذلكلهافصلتإنوأخشىالقتاد،خرطودونه،الخياط

عنابردهذاأخرجأنصدر-ولاوردفيالحديثعلوم2منليستأنها

بملابدلكنالجفترية،وكذبجهلبيانوهو،توخاهالذىالقصد

ئحزمامنهفعندى،التفصيلأليادتوإذا،ودهشةحئرةتزيدها،ئمعة

السبيل.سواءإلى-اهتدتإنويعيدها،والتضليلالتلبيسمنها

ئدلسعنعنةفيالطعنيستطيعوالمتهوكاتالمتهوكينمنأحدلاإنه

علخصنيارفةبينهاكثرةلاعتباراتوذلكمثلا،البخارىصحيحفي

ومقارنة،وتتبعا،ودراسةبحثاالصحيحينقتلواالذينوجهابذتهالحديث

".منها:

اندل!ين،مرأتبمنالثانيةأوالأولىالمرتبةفيائمغنعنكونا-

الأنصارى.صعيدبنكيجىنادراإلابذلكيوصفلممنهم:فالأولى

ؤقلة.لامامتهالصحيحقيلهوأخرجواتدليسهالأثمةاختملمن:والثانية

غنإلايدلنىلاكانأو،الثوريكسفيانروى،ماجئبفيتدليسه

عييتةا.بنكسفيانثقة

نفسه.الصحيحالجامعفيبالسماعفيهئصزحاالحديثمجيء2-

:الصحيح..خارقيبالسماعفيهفصرحاالحديثمجيء3-

بغره.مقرونةشيخهعنإلمدلسروالةتكونأن4-

-شيخه.فيالناساثبتمنالمدلسيكونأن5-

:لأ!شعبةلقولوقتادةإسحاقو،بىالأعمشعنشعبةرلياية6-

الأشاذ!ن:كتحتيق:2،صوححر،ابنءللحافظدالدي!نالمرصوفيئ6ت.كلرالتتدي!اهلتعريفلأ-

اهـ.4؟ه،طا،يكلوت،الحليةالكيداريز،الضعبدأحمدومحمدالبندارىطيمانالغفارعبد

http://www.al-maktabeh.com
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وقتادةاإسحالتىوأبيالأعمش:ثلاثةتدليسكفيتكم

قاعدةوهى:بقولهشعبةكلامعلىحجرابنالحافظوعقق

2.عنعنوهاولوشعبةعنكانإذاهؤلاءأحاديثتقبلحسنة

التدلي!س.شبهةيرفعمما.ممدلسليسمنالمدلسئتابعأن9-

والشواهد.المتابعاتفيبلالأصولفيالحديثيكونلاأن15-

منأوالتعاليقمنللالمرفوعاتمنالحديثيكونلاأنا-ا

كتابه.فيالمصنفمقصوفىليستاليالمقطوعاتأواالموقوفات

تدليس.هناككانإقعنهوالمدلىالمدل!بينالواسطةمعرفة12-

يسلمونالحفاظكبارجعلتالىالعباراتبعضهذه

الثقاتمنالتدليسأهلبعضبروايةوردتاليالصحيحينبأحاديث

منموضعكيرفيالعوجاء،بيكككتابتهاتكررتكماالثقاة"ا.اوليس

ينبغىهكذا-يفيدكالواضحالنحومنوالتصحيح،المتهافتةمقالتك

الصحيحينفيالتدليسحقيقةعنرالتنقيب-والدراسةالبحثيكونأن

ولهذالجلج،والباطل،أبلج.فالحق،المتعسفبالباطللا،المنصفبالحق

لأنكبيداء،قوتفتعشواء،يخبطوخبطت،وخلطتتلحلحلت

بطلملث.حثمقثإلىفستغيصتالقصد،سوءالفهمسوءإلىجمدت

،"ف!ليكالصحيحفيالتدليسحقيقةعنكلأمييقنعكلموإذا

إنشاقوئتشحقك،الجندلصكئضككما!الكبارالصناعةأهلأقوالمن

ةالخرذل

روايةمنيحرجالمالشيخينأن-الجملةلطنعلئمإنا

3.أخرىجهةمنفمامسموعأنهتحققامنإلابالعنعنةالمدلسين

1412،القاهرةالرفاء،دارا،طقلححى،المحطيعد:ت6ا/رالبهفيللإماموالآثارالنمعرفةأ-

يالجامعةالعل!يالمحلسطا،مادى،بنربغد.ت2/631صلاحابنمحابعلىالبهث2-

اهـ.44ه،ابورةالمدبنة،الإسلاب

-الرياض.الرايةدارط1/15،،،الصلاحابنكاليعلىالنكث3-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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الصحيحينفيكانوما:التقريبفيالنوويالاماموقال

جهةمنالسماعثبوتعلىئحمولبغنائدلسينعنوشئههما

.اأخرى

فيقولهالحبىالكريمعبدمحمدأبيالحافظعنالعرايىالحافظونقل

فيالتيالمعنعناتإنالعلماءأكثرقال:المحلىالقدحكتاب

2.السماع.ممترلةمزلةالصحيحين

:السئتنالماتع.النفيشكتابفيالسئئرشتيدابنالمغربمحدثوقال!

المعئعنالسندفيالامامينبينالمحاكمةفيالأمعقوالموردالأثين

نحاطباقالتفعل!ق-أظنكوماتفهمينعساكبقراءتهوأنصحك

يعىالضربهذاعنالأحاديثمنأخرجئماماإن:الشيخين

3.التدليسمنسلامةعرفتمامماالمذفس-

الذكرأهل.سألتلوالبطار:خديجةالأحداثلمحدثةأقول

لهاتشمى.لم.الئالتصانيفهذهأمثالإلىلأرشدوكوالاختصاص

بدل،الخسيسالقصدولجنبوفي،التدليسقضيةلتحقيق-رائحة

وتهذ.ي،تعرفيلا.كلاتهرلبأنوبدل،والتشويشوالتهوي!،التقميش،

ئؤذي..مما

وألتببيممعوألكزنيوألترلي!معألسرتة؟ألثانيةأالسألة

بإثقاننفسهاكتكماوالأنسالجنأي!الثقلانمفتيةرمت

وابنالآجروميةوعلى،إليهوالمضافانمضافبيانفيالعربيللنحو

بقولها:علبهاردمنبعضرمتالسئلام-المغربيالصنهاجيأجروم

بدونشرحأنه-المقال،صاحبشرحوإبطاللردالعاقل"يكفي

".علميلا،مراجع

الكتبدار،اللطيفعبدالرهابعدبتحقيئ:1/023الراوىتدريببثرحهالنراوىتقريبأ-

.ام79امص-و2993،ط،بروت،العلصية

.بروت،العلصيةالكتبدارط1/186،البافيقحمعالعراقيألفيةضرح2-

المصرالط،صلاحالرحمنعبدأي!بتحقيق،158صالبئرشيدلابن..الأمعنوالموردالأبينالنن3-

اهـ.417روا،العودية،العربيةالمملكة،المنورةالمدينةالأهلرية،الغرباءمبهة

http://www.al-maktabeh.com
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النفيسالمثلوهذا،وانسلتبدائهارقئئ:العربيالمثلويقول

للقراءالعربيةقواعدمن-والتصحيح!الثقلانمف!تيةمعيتطابق

التطابق.تمام-الكرام

بالنقوليغلىأصلا-المسودةالأحداثنجريدة.بهتسودماأنذلك

إلاعرؤولاتؤثيقلاثمعلأن،وقال،فلانقالتعبيرها-حدعلى

علىئكئرحئكتابناهذاوقلوهناهنامنانتهثيطريقة:نادرا،

محققةفيظها،وتضلله!تستغفله،عليهوتشوصق،فكرهوتبلبل،القارئ

-ضليعة.ومحدثة،باحثة

وجارفة،ليلىحاطبةهيهكأمرها:فيأشكأنإلىبيأفضىوهذا..

مارقة،"سنارتةأفا!ابهتشفمالهولويااكثشفتئم؟فحسبسيل

زور.ثوبيلابسةئعط،لم.ممامتشبعة،العلميةللأمانةخائنة

النصإليكوالححة،الدليلعنعاريانقوليمايكونلاوحئ

مسروقةنصوصأونم!وبينبينهركبتأفالاءشكالذي3المسزوق

تخث.وجد-.ومنأخرى

السحرعلمهمالذيلكبيرهمهوالمختلسالمسروق.الن!-

محمد-والمتحولالثابتفيأدونيسالعلمانيقبلمن.علمهمكمنا

مز،وبالضبطالاسلابيالعربيالفكرتاريخية:كتابهمنأركون

مقالهافيبهتانهاالثقلانمفتيةبهاستهلتمنه،146صفحة

سطوعليهسطتأ،نظرفيالبخاليي:صحيحصحيحالمتهافت

إشارةأوعزوأدقدون،والفصوالنصبالحرفواختلسته-اللصوص

العربيالفكرثاريخيةكتابيفتحأنالقارئوأدغو،الجريمةمنتبرؤقا

الدنيا،فيالفضيحةنجفسهليكتشف.ممقالهاويأتي014صفحةالاسلامى

وأبقىأشدللخائنينالآخرةولعذاب

الانتقاءلعمليةالنبويالحديثتعرضلقد:أركونمحمديقول3*

وأوائلالأمويينظلفيفرضتالىالتعسفيةوالحذفؤالاختيار

المدعوةالحديثكتبالنصيةالمجموعاتتشكيلأثناءالعباسيين

م1002جمربر3هـااهـالمرافق422شبان14الأربعاءيرما150العددالأحداثبحريدة-أ
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لغويةلأسبابهذهوالتصفيةالانتقاءعمليةحدثتلفد.بالصحيحة

)1.(.وتاريخيةوتيولوجيةوادبية

الأحداثجريذة"خحزفيووضعتهاالفاسدةالبيضةسرقتفلماذا

يديقطعالبخاريالامامإن:تقوليننفسكوأنت؟!الكاسدةالمغربية

!؟بيضةيسرقمن

لانفسها-تسمىكماالنسابةالبحاثةالثقلانمفتيةقلت:

ماأنلعلتتعقلأوتفقهأوتفهمكانتلولأنهاتقرأ،ماتفهم

ؤأدرجتهلنفسهاونسبتهأركونمحمدإمامهاكلاممنسرقتهإلىعمدت

والشرالسوءفيغايةالكرابمتللقراءالبينةجمليهأقمنامماكلامهافي

.:132.ايوسفالخائنينكيديهديلااللةأنذلك،والخطورة

لأنةكلامولأقوللهايقبلولاوشهادتها،عدالتهاتسقطليبذلك

الفقراتبينفتركبغيرها،عنمسروقالصحفبهتسودماكل

ثوبلابسهنفسهاإلى.الكلتنسبئم!غريبكيماوىبخليطالمشروقة

تنكشف.أنمنخجلأو،تنكشفانمنوجلبدونالزور

محمدالشيخبخطإبأركونمناسرقتهالذيالمقالذكرنيلقد

ملتقياتأحديحزائر-فيلقاء.جعهما.فيلهاللة-رحمهالمصريالغزالي

اليكالمسافةأركونوبينبيىالىالمسافةإن:قالالإسلاميالفكر

والسئربون.الأزهربين

قيل:ؤقذ-%ماما،لهاالغزابتالثقلانمفتيةاتخذتلقذ

الجيفأرضإلىهداهم.قبرمدليلالغرابكانإذا

لهايحلوكماالنسابةالبحائةعليه-سطتالذيأركونكلامإن

محدثة.كانتلو.الخطورةغاية.فيأمورايتضمننفسها-تسمىأن

معئ:لهاتفقهالئقلان

الإنماءمركزمثررات،صالحهآثم:ترجمة،146صأركونهلمحمدالاصلاميالري!الفكرتارمجيماأ-

كالأحداثنظر"يخهصجحالبخارى:"صحيحقافامعوتارنهام،869روا،بان،،القرمي

..م1002بهوبر3هـاهالموافقا422شعبان14الأربحاء،1501العددالمغري!
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وعلى؟قاطبةالحديثعلماءوضبطوأمانةنزاهةفيالتضكيكاوفا:

بالانتقاءواتهمامهم،الصحيحةالستةالكتبا!حابالخصوصوجه

يمليهماح!بالنبوممطيالحديثوالعبثالتعسفيوالحذفبرالاختيار

هواهم.عليهم

الأمويةالأنظمةعليهنمفرضتهلماكلهذللثفي-خضوعهمثانيهمما:

.الطغاةالحكامإرادةوفق.للأحاديثوصنعهمالمتعاقبةوالعباسية

ذلك.فيومشيئتهم

فيبسطتهاثمالأحداثمحدثةسرقتهانفسهاالدنيئةالفكرةوهذه

حول"الد،ئرالجدل0.ممئاسبهبعنوانا:المفضلةمحريدقاأخرفثان

.أوالتاريخالبخاري:البخارى

المعولالصحيحةالستةلاسيما-الحديثكتبفيالطعن"ثالث!:

نفيبلبأسرها،ضحتفالب.والتشكيككلها،-الإسلامدينفيعليف!

المذعوةالحديثكتبأركيرنعبابىةعليهتدل.ماذلكأصلا،صختها

اليهودمستشرقيكلأحقا؟تحملاعب!ارةوهيبالضحيخة،

كحولدزيهر،الكبرىوأصؤلهبالإسلاموسخريتهم،والنصارى

.ماكئنسمبئوروثلامانسؤالابوضساختأ،

-.والخسران،الضلالوأئمةالثقلانمجدثة-أنبهأنهناوأريذ

السيوطي،الدينجلالالخافظالامامكلامعلىوأركون-كأدونيى

كميحلأنقبل،المستقيماللة!راط،القومالطريقإلىيرجعونعساهم

"01الجخيمءسوا"في،ألمقيمباالعذ

بالة:الاخجاج.ليإلجةمقاح:كتابهفيالسيبرطيالإماميقوذ

اللةصليالنسحديثكونأنكز.منن01.الذ-،فاعلموا-رحمكم-

كقر،حخة-الأصولفيالمعروفبشرطهفعلاأوكانقولاوب!لمعليه

م.2002أبريل12اهـالموافق3!همحرم28الجمعة،1771العددالمفريةالأحداثانظر-أ
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من!خمماءيعأووالنضارى.اليهودمعوخشز،ا!سلامدائرةعنوخرج

.!---!،.الكقرةيخرق!مناللة

وتوهمببهاملها،ونصوضافقراتالأحداثمحدثةتسرقهكذا:قلت

أجلومن!.ومحدثةمفكرةفيها:ليقاللغيرها،وهىبقلمها،أنهاالقراء

نألآثرتتعالىلئةأخلصتاولوالخير،!قيلا،لشرلبالسرلجعةالشهرة

.-.3،.الباطلفيرأساتكونأنعلىالحق،فيذنباتكون

أالترلي!معألثز!و

.بينهكانالبجاري:بعنوانجعلتهالذيوالفتنةالبلبلةمقالفي

إلدينمنالأحداثمجدئةبهمرقتوالذي)2(حجابالجقوبن

حذفلها-وآنىأرادت،الرميةمنالطائشالسهميمرقكما

لبالملطىوقال-فقالت:والم!لمينالإسلابمحياة.مننهاثياالبخاري

.تدليئتقا،-أن.متؤهمةتزئذقالبظريليئطرمن:الذهبشذرات

اللةيأبىولبهن،ينكشفلنوالعزوالنقل.لواعدلجميعوخرقهاوتلبيسها

0.01!-الأشنقاد.رؤويبىعلىدفضخهاأنإلالعالى

قوإجمذلبفالضحيجللمطلي،ليسالذهبشذراتكتاب)نأؤلا:

الملطيقولالذهبضذراتفيجاءمثلا:تقوليأنالعلميالبحث

أيتهاةقولهالمطليعنالذهبشذراتفيالخنبليألعمادابننقلأو

-ا-م،.""!إالنسابةالبخاثة

-بقرلنث!ليتكتفينوصفخاقا،المصادرأجزاء"تذكرينلا-لماذا:ثانيا

مسوداتك،صائرفيوهكذاوكذا،كذابهتابإلىأفظر--:فعلتإن

لككانأن".عن-أشياخكإختريىوألعزو،النقلقوأعدهذه!هيهل

المحيب.القريصبالحديثوتخريجالإخالةمنهجعفموكأضمياخ--،الذين

هذادالعمرانيأالرحمنالأستاذ../.عبد.،علىتعقيبلثفيكقولك،عندك

وأخرجههريرةأبيعنوالأربعة،الشيخانرواه،عليهمتفقالحديث

ائتانةمكةالجيليد.اليدتحفيئ15،صالشوطىللإمامبالةالاخحاجفيالجةمفناحأ-

.----.القاهرة،الديية

2003.ماركأ23السبتيرم"الأحداث(،في:المقال2-انظر
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النسائيأنجرجهكماوالنسائىداودوأبوفسلموكذاالبيهقىالإمام

محدثةيامخرفةنحر.جةمندزكفلله.مسعودأبيعنسننهفي

اللة-!!رحمهآجروملابنوالتصحيحالثقلان

؟والصفحاتالأجزاءأرقامتبينينولا-تكتمينلماذاأخترك:أناثاث.

القبيح.وتدليسكوتلبيسك.سر!تكأمرينكشفأنخشيةإنه

شذراتفيالفاسقالمجرحالملطيأمركتمتفلماذاليإلارابعا:

وجامعهالبخاريعلىوحقدكهواكيسندمافقطودلست؟!الذهب

؟!الصحيح

ليعلمالذهبشذراتمنونصهبحرفهالأصليالنصهناأنقلوأنا

ولثست.ودئستوكتمتالمفتريةبهعيثتكيفالقارئ

في-الذهبشذراتفياللة-رحمهالحنبليالعمادابنقال

عبدبكربن.أبيأحمدبنمحمدبنموسىبقيوسفالدين،جالترجمة

قضاءفيواستقرهـ:007سنةالمتوفيالحنفىالحبىثمالمطليالله

الفئاق،قزبل!نه،عجيبةماشرةبشر،أياموعضرةمائةقدرهامدةالحنفية

الكسكفيماتلماثمبنصرافي،-مسلماوتل،الأوقافاشبدالمنواستكثر

الح!ثشباكليفتىكانأنهواشتهرالصرغتمضية،تدريسليبعدهاستقر

البظريكتابفينظرمن:يقولكانوانهالربا،اكلفيالحيلمنوبوجوه

عدهكان:العينيوقال،علمهعلىحجرابنأثنىوقدحجر،ابنقال،تزندق

.1)1(00وتعكل-وطمعشحبعض

احمل،الخسيسالملطيجرحوكتمان!؟والتلبيسألتدليسهذافلماذا

استبدالمنويكثر،الفساقيقربكانالذي،التعيسوالمرابي،الحشيش

لسقوطكافيةهذهمنؤوإحدة!.؟بالنصارىالمسلمينويقتل،الأوقاف

وفسقه.جرحهوثبوتعدالته

"ا"لنصنفسفيالواردالتجريحهذا"كلعلىوالتكتمالتسترلماذا

الملطىقولوهوالمريضهواكيوافقماعلىفقطوالاقتصار،المنقول

4/04.الحنبىالعمادلابنذبمنأنجارلطالذهبأ-ضذرات
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منحذفتلماذا!.؟تزندقالبخاريكتابفينظرمنالحشايق:

والكذب،الخبيثالتدليدىهذامنمرادكهووما!ممه؟هوماالنص

!؟الحديثفي

!البخازي؟الإمامفيوالفسثاقوالمرابينالح!ثئاشينقوكئقبلهكثم-

كلىبعدالجخارفيالإمامالخديثفي،المومنينأميرفي!انملطيترليقبلهل

الصجيج؟!الجديمثشروطمنتعلمتماوفوق،التجريحهذا

نفتحأدنشئتفإن،الزندقةوماهي.الزنادقةهمفيمنالمقالغريرأما

.ص.الإبلتوردكيفلنعلمكعدنا،عدتموإن،فتحناهالبابهذا

وأساليبها؟!".العربيةقواعدأدقيجهلمنالحديثلييتكلمهل

ذلكقبلصاخبةعلىيفرضالشريعةغلومبابلاقتحامالأهليةإن

وأستعمالاتها،والصرفيةالنحويةوقواعدهاالعربيةاللغةإتقانذلكإتقان

والسليمةالصخيحةالكئابةشروطأهممنكذلكوهئ،البلاغية

ء.والمستقيمة

ذلكمنلهاوليس!كله،.ذلكمنالأحداث4مخدثةخرمتولد

والعجمةا"لفاحشيى،واللحق،المتفككوالتعبير،الركيكالأيسلوبإلا

".م".ا.الفاضحالراسخ-والجهبن،المتمكنة

مفتية؟الثقلال!!حياءأونجلدوننفسيهاتسمىأنلهايحلو

-"اينجبريهتابيخما%ليهوالمضافالمضافبابعلىأخيلهاهذاولتصحيح

الصنهاجيآجرليملابنالآجروميةالمقدمةأوالجارملعلىالواضح

-"ا--.اللةرحمهالمغربي

يبينمماموضعمنأكثر"فيا"ثقاةاهكذاثقةجمعثقاتلفظةوتكت!ب

تكتجهافالئاءوعموبا،والسنةالحديثعلمفيالعلميةمزلتهابوضوح

لقويمعاجلةجراحيةعمليةعليهايحتمممادالاالمعجمةوالذالتاء

ا--.اللسان

اولاالبخرعنفحدثالأعجميةوبالتاليللفظةاجترارهاأما

فيه:فالدينقولها:فيالمبتدأ-والخبرعندهمايصيركيفانظرثمحرج.
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والسرقة:ونساءرجالاشهداءأريعةفيهوالزناوامراتان،رجلو01رجلان

عدلانشاهدانوالسرقة:والصحيح)1(،!نواكيفطعدلين،شاهدين

الجملة.علىالجملةع!.ممقتضى

روىثم:تنقل.ماتعقلولاالذهيعنتنقلوهمقولهاإلىوانظر

فردا.غريباوالصوابفرد.غريبآخرحديثا

تعنيعملكما.قولها:فيالمظلومبهالمفعولإلىوانظر

علىيسبونكانواالذينوالغلاةالخوارجأحاديثنضرعلي-البخاري

المنابر.عيىعليايسبون:والصوابالمنابرعلى

فيالابتدائيالتعليم.أطفالمنأجهلالثقلانمفتيةفإنوبالجملة

إشراقةولاالمحدثدقةلغتهائمنحولم،العربالنحومبادئمنكثير

الأديب.

تشتموهيقولهاإلىفاستمع:الاستعماريةالدخيلةالكافأما

سقيمةمكررةشافعيةكنصوصكبرىطامةصحيحهفجاء:البخاري

الواحدبمالموضوعفيوالاباحةالحظرتروي

العربيالإنشاءفيتوجدلالإقا.فيه،إشكالنجلأدخيلةتسميتهاأما

الإنشاءفيدخلتفلأنها،استعماريةتسميتهاوأما.الزمانهذاقبلالذي

فيتحيرواالمترجمينجهلةفإفي،إلعربيالبلدانالاستعماردخوليمعالعربي

ول3الانكليبزيةفيوهى،الحالقبلاللغاتهذهفيتجيءكلمةترجمة

لاكوزيرفلانذلك:مثالثح!الألمانيةويخ!ء*ولهشاالفرنسية"وفي

وفلاناكمحاضر،الجامعةفييشتغلوفلإن،التجارةيتعاطىأنلهينبغي

يملمحئصحيحاالحدشاي!ى"لامقالم2002مارس27الأربعاءالمضيةالأحداتأ-حريدة

أشاذ.باوإشادامتناالعللمن

36:العدد:"ايحدبد"بحريدةعليهارذفيزحارعدنانالأضاذالقضيةهذهكحف2-

".حجابالحقوبينينهكان"ابخارىكتافا:2002مارسءالأحداث3-

يخ)).ايارو"البخارى:متال2002أبريل)2المضيةحداثالأ4-
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يستسيغه،.ولاالعربتعرفهلادخيلالاستعماليوهذا.ككاتبمشهور

.-.أموضعالعربيةاللغة.قواعدفيلهوليس،سليمذوق

-النحوفيمبادئالثقلانمفتيةتلقينإلىوسنضطراضطررنالقد

علمها،ضحالةبسبب،اللغةواحشقامةىالتعبير،وسلامةوالإعراب

النصيحة:لهاوأكرروقلمها.لسانهاواعوجاج

بالمداد.وجهلثلطختوإنمنهالسحتالكتابةعنكفدع

-تحصى،أن.منأكثروالتركيبيةاللغويةالأخطاءإن:القولوقصارى

عندتاوقت.فضلولا،التتبعإلىوتحتاجتستقضى،أنمنوأفحش

جهليشبه،بالعربيةالثقلانمفتيةفجهلالأمر،هذافيلإضاعته

القرآنية.الكتاتيبفيالهجائيةالحروفيتعلمون-الذين.الصغارالأطفال

شزوج!كلقهلنيولنه!فنرنإالنربى

تخليطيشبه2وتخليط،الحمقىهذيانفيالأحداثمحدثةقالت

فرحقتا..وخللهضعفهوبينا،موفعالقبحفيالبخاريقئحنالقدالنوكى:

طبحمداالحمدولهقبلمنبهنفرح!ماهنيئاغيثاوسقاناتعالىاللةوأمطرنا

العلويةشجرقيمنالأملطبقصورةوهذهو%نعامه..بجلالهيليقمبار!

عليمولايمنالعلطءبأجداديالكتافي:يوسفتعنيدكتوريالتعرفك

..بالريصافيالعلميةوبخزاناقمأب،إلىالغيثأبوالواحدوعبدالشريف

تطلبالذيالمجالفيذيهوراه02لىكأنتولووتامكروت..وتاكونيت

ابىزد،والإسفلتالقبوأدخلوفيأ؟والقدوربغلتوإنحتىعنكلأخفيتها

وتخضصه..البخاريدكتوراهليتبينحتىلكبيتهاولما

--إمضاء:

.2افبةللقراءإ-"ابثةوايمحيحالثقلانمفتيةالبطار:خديجة

،المعارفمكبةطا،عىهاللة-:رحمهالهلاليالدين0تقيمحصدالدمحررللثخالل!انينتقريمأ-

-.الرباط

الخارى".تقيع)دممناسبة2002أبريل15المغربيةالأحداث2-
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القراءحمعفهل،الوكيلونعماللةوحسبنافنوفي!الجنون:قلت

والخبط!الخلطهذايشبهوخبطوبخلطالجنول!!هذامثلبجنونالكرام

المجانين!والحضقى،الطافحونالسكارىعنهيتزهالذي

الجامعفيليالطعنوتقبيجةالبخاريلعنيكود!كيف.برنجكفقلوإلا

وما؟!المغرببلادعلىوالغيثوالمطرالرحمةلزولسبباالصحيح

علاقةماثموانعرفة؟!العلميةبالأهليةوالشجرةوالفرعالأصلعلاقة

النسابة!البخاثةالثفلانبمقتيةكلههذا

لروووأ!لرووأ

والدستور،بالقانونتستحقينه!فنعمالبارد،والإسفلتالقبوأما

نبينافي-سنةالأمةثقةزعزعةوزمتالبلاد،مقدساتجميع.أهنتلأنك

مماالمسلمينملايينشعورمجرمنثتحترمىولم،وسلمعليهاللةصلى

رضيتالئالجريدةامابطن،ؤمامنهاظهرما،للفقواسعاالبابيفتح

اللةمنعليها،الجريمةفيشريكتكفهىصفحاتهاعلىونشرتهببهتانك

---.تستحقما

بالدفاعالمعنيةوالمؤسس!تالجمعياتأدعوأنفيأترددلاولهذا

الحافظوجمعبة،الرباطفيالبخاريالإمامكجمعيةالأمةمقوماتعن

والأمانةبالقنيطرة،الإسلامي1الغربوضعهدمراك!قفيالبر2عبدابن

الحدشادارخرجيالعلماءوجمعية،المغربعلماءلرابطةالعامة

الأوقافؤوزارة،العلميةالمجال!ىوجميعالأعلىالعلميوالمجلس،الحسنية

صفاالوقوفإلىالمجتمعمؤسساتوكافةوالدعاة،الإسلاميةوالشؤون

المسعنأشباههملردع،العابثينالمستهترينهؤلاءأمثالضدواحدا

رجالاللحقأنويعلمواالاينأئمةفيوالوقيعة،المسلمين.ممقدسات

هوفإذافيدمغهالباطلعلىبالحقنقذف)بلمومناتونساءمومنين

.ا!تصفونجمضاالويلليلمحكم،زاهق

..81:الأنجياء-أ
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إلعقبةل!ممالرألمبميغوق!

الفضيحة،تلكبعد،الأحداثومحدثة"الثقلان"مفتيةمننتوقعكنا

نأ،والعامالخاصمنهوتحقق،الركبانبهسارتالذيالخزيوذلك

وأوفرعا،أصلاالمسودة"الآحداث"جريدةأورافتسويدعنتمسلث

خيرالحقإلىالرجوعفإن،الحقإلىفتعودوقصورهابحهلهاتعترفأن

موثقةعلميةردودامنتقديهاعلىتردأنأو،الباطلفيالتماديمن

بهعدلأحدعصمةلاإذ،إليهذهبوافيماخطأهمفيهاتبين-افعلمكما

:!ه.اللهرسول

فيوتفقدالشيخحمارأنيظهرلكنهذا،منشيئانتوقعكنا

والتلبيس،الكذبداءالقد!م،دائهاإلى"الثقلان"مفتيةفعادت،العقبة

نغضذلكهى،.طلبتكماالمرةهذهجماورفقاباردغثإنشاءفي

لمالعلماءأنمدعية-والتركيبيةواللغويةالنحويةطوامهاعنالطرف

سوىانتقاداتهمفيشىءلاوأنه،بالحجةالحجةردودهمفييقرعوا

.)1(العريضالفجالسباب

وقدكذها،يعلممنأولوهيلكاذبة،إنهايشهدوتعالىتبابىكواللة

فردودعجب!!فلامرة،ماغيروالتلبيسال!!بعليهاالقراءجرب

العلميةوالمراجعالمصادرأمهاتمنبعشراتموثقةردوداكانتالعلماء

لم،لأسابيعفخنستمضحعها،وأقضتجمرا،بلحجراألقمتهاالى

بعضأحياناتخللهاقدالردودهذهكانتوإنجوابا.ولاردافيهاتجد

ومطلوبمشزوعوهذا،العملجنسمنالجزاءفإنما،العبارةفيالشدة

كمالاحترمناهاوالاختصاصالعلمأهلعنكانتولوأمثالها،مع

)2(.البخاريعنهىتقول

العدد:2002،3012،ماى!هالموافق1423صفر24الأربعاءيرمالمغربيةالأحدثحريدة(نظر:ا-

لغةأى"فهمولا"عصبياتظلتقيص:أخرىمرةابخارى"عنبعنرانلهابفرانأخركتانفى

يقرلةتمالىواللةتقيص؟!معئماثمظلأ!للمحياتفهل"؟!الثقلان"مقيةماتكبمذه

"الانعلمهالانسانخلقالقرأن،علم"الرحمن

2002أبريل5"الأحداث"حريدةفيالكافييوتللدكتورالمقتضبحرامافي2-
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ومدلسة.مقمشة،وسارفة،كاذبةجاهلةكانتإذاما.حيلتناولكن

تورعنا-فإننا-جال؟كلوعلى،الكرامللقرا.ءالبينةعليهاقمنامماملبسة،

)1(.والشركوالكفركالشيطنةالعلماءهيبهوصفت.ممانصفهاأن

ويعلموايعاقبوا!ولايصبرواأنإلىكلههذابعدالعلماءتدعوومي

عليكموحرامعليتاحلالأي2،يقسؤاولاويرفقواينفروا!ولا

"!ري!ألزلا!

ممالابدمنه،.إذلابدالذيالاستهلالهذاعنالكرامللقراءونعتذر

"حديثهوالذيالبحثهذهموضوعإلىونعودبد،منهليس

لمو3معئ،لهتفقهلمتتحصرم؟أنقبلتزببتالىأنذلك"،الذباب

نأزجممت-بذلكبستدلةالمرةبعدالمرةتثيرفراحت.مغزى،له.تفهم

.والخيالاتوالموضوعاتالأكاذيبالبخاريصحيحفي

البظري"عن:بعنوانالمتهافتةمن-مقإلاتها-قرأته.مقالآخرففي-

فقالت،إثارتهعنتتورعلمعصبيات"ظل:-تقليصأخرىمرة

فماناللةيعبدكطنمن"إن-:تستحقمااللةمنعليها.وعتببسخرية

اشداواللةكحبيحبهللة،نداالبظرييتخذومنيموتلااللة.حي

يغمسهأنشاءلمنحديثاالذبابوتركمات،قدالبخاريبانحبا،

")3(.السوائلفي

والذنجابئ()4()البخاريعنوانتحتلهاآخربهتانفيقبلوقالت

ابنوالحافظالبخاريبالاماممستهزئةالذبابخديثساقتأننجعد

كلهالذباببفمسالمطالبةوهوحجر،ابنالحافظمراديتبينب"وهذاحجر

ذلكبعدشربهثم،شربهالمرادا!ئلفيجناطيهبكلاتقلبه-الإناءلي

2002ماى!ءبعالأرا،(ثحدالأ،)ايدةحرأن!-ا

الابق.حعالمر2-

السابق.المرحع3-

البخارىالخاركعحرلالداثرالجدل)بمنا!بة1002أبريل12الأحداثفيالمارقالمقالانظر:4-

واناربخ(.
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البخارياصحيةلعدماخرىشهاداتوهذه!فلاوإلاالطبهوفهذا

دكتووإ"ش.يا!للنبىوإساءتهبالصحيحإلمامهوعدمللقرآنومعارضته

أالرل!بفقهوع!ولألتفريبملم!تلبيم!ع

وتلمزوتغمزإلامناسبةتدعلافإنها"الثقلان"مفتية-ديدنوهكذا

للموضوعأعودأنإلىبعثىابذيوهذا،الحديثبهذاالبخاريالإمام

فنسجتتريش،ولماتطيرأنارادتلأتها،تجهلمالأعلمها،أخرىمرة

هىولا،الرجالعلمأتقنتهىفلاففلفلت،ومضطتفهلهلت،

الحديث.فقهأحكمت

البخاريإحماعيلبنمحمدالإمامإلىبسندهالرامهرمزيرليىوقد

نصفالأحاديثمعانيفي"التفقه:يقولالمديىبنعليحمعتقال:

"ا.العلمنصفالرجالومعرفة،العلم

متهتك،ضالإلافيهايشكفلاالسندحيثعنالحديثصحةأما.

المفتريةلثستكما.البخإريبإخراجهينفردولممتهوك،جاهلأو

سعيدأبوالصحابةمنرواهوإنمافقط،هريرةأبيعنيرؤلمو،ودلست

عددعنأخرجهفقد..أجمعينعنهماللةرضى.مالكبنءوأنس،الخدري

-الثقاتوالرجالالراسياتالجبالالصحاحبالأسانيدالصحابةمن

وابنداود،وأبو،البخاري-العوجاءبيدكتكتبينهاكما)الثقاة(وليس

وابن،والدارمى،المواضعمنكثيرفيالمسندفيوأحمد،والنسائي،ماجة

،الكبرىالبسننفيوالبيهقي،المنتقىفيالجاروبوابن،الصحيحفيحبان

بنوعبيد،السنةشرحفيوالبغويوالطيالسى؟ششده،فييعلىوأبو

ثقاتورجاله)2866(البزارعندأنسوحديثالمسند،فيحميد

رجالورجاله:الهيثميوقال؟الباريفتحفيحجرابنقال

سقا"،جناحيه"أحدوفيه5/38،الأوسطفيالطبرانيورواه،الصحيح

الصحابة.منعددعنمتقاربةبألفاظهؤلاءكلرواه

الكتانى.يرصالدمحررفض!لةتقصد"-

.دارط.الحطبعحاجد.محمد:-ث32،صه،للرامهزليوالواعىالراوىبينالغاصلالمحدثا-

.امامى-3404849،ط،الفكر
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أخرجواالذينالمحدثينجهابذةمنالكبيرالعددهذاإلىفانظر:قلت

نأالقراءتوهمأنأرادتالمدلسةوالملبسة،مصنفاتهمفيالحدشا

زالتولا،الصحيحأحاديثفيللطعنذريعة،بروايتهانفردالبخاري

كذابة.اللةعندتكتبحئ،الكذبوتتحرىتكذب

عنجعفرينإحماعيلحدثنا-قتيبةحدثناقال:،البخاريلفظوهذا

أبيعنزريقبئمولمماحنينبنعبيدعنتميبمبنيمولىمسلمبنعتبة

إناءفيالذبابوقع"إذاقال:!ىاللةرسولأنعنهاللةرضيهريرة

الآخروفيداءجناحيهأحدفيفإن،ليطرحهثمكله،فليغمسهأحدكم

.شفاء"

ناورممي!مزأبغشكلي!مرا

(الذباب)حديثالحديث"الثقلان"مفتيةبهفهمتفقهبأيفلننظر

منهالمكانوتطهيرإبادتهتجبلاالذباب"إنم!نشهزئة:عابثةقالت،

يحملالفصيحالصحيحفيقالكماهووإنماتناسلهيمنعملكلومن

بعدتطرحهثمجيدا،غمساالإناءفيئغص!أنويجبوالدواء،لملداء

تغمسهلمإذالأنكمريئاهنيثاساثلاالمطافنهايةفيتشربثمذلك،

بالداء"2.لكفسيهرب

لمفهم"!الثقلان"مفتيةيافلا!وإلاوالطبوالفقهالفهمموهذا

إلىفيهسعيتوتطبب،أهلكبعيرمنأضلوفقه،صدركفييتلجلج

الذبابسمىوقد،منالكماولامناماتدرينلالأنكبظلفك،حتفك

واضطرابك،ذلك-بحركتكفيشبيهوهو،واضطرابهحركتهلكثرةفيبابا

المهالك.وسيوردكأوزذكماوهذا

3782.رقم:الاناءلطالذبابوقعإذاباب:الطبكتابفيالبخارىالإمام(خرحها-

اثقلان.لمقيةالححيح(أعماق)من2002(بريل12:الأحداثحريدة2-
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وألتجردةألؤصرأالالبي

-أبن-القيم-قالكمانجقهيوأمرطىأمرفيهفالحديثأي"وعلى

بالطى:ولنبدأ

حئالأشياء،أحرصالذباب:أفلاطون"قال:الفتحفيالحافظقال

العفونةمنويتولد،هلاكهفيهكانولوشىءكلفينفسهيلقيإنه

:فقال؟.الذبابخلقعلةلأي:الشافعيسألالحلفاءبعضأنوئحكى

يكنلموسألئ:الشافعىفقال،ذبابةعليهألحتوكانت.للملوكمذلة

-")4(.الحاصلةالهيئةمنفاسنتنبطهنجواب،عندي

بعف!الحديثهذاعلىتكلم"وقد:الخطابيسليمانأبوالإماموقال

يكونكيف:وقال"-الثقلان"مفتيةمثل:قلتلهمخلاقلامن

ذلكتعلموكيف،الذبابجناحيفيوالشفاءالداءيجتمعوكيفهذا؟

إلىألجأهاوماالشفاءجناحوئأخرالداءجناحتقدمحئنفسهامن

ذلك؟!

وإدط!الأحداثمحدثةامثلمتجاهلأوجإهلسؤالوهذاقلت-

؟والبرودةالحرإرةبينفيهاخمعقدالحيوانعامةو(نجفوبرنفسهيجدالذي

أد!يرىثم،تفاسدتتلاقتإذامتضادةأشياءوهى،واليبوسةوالرطوبة

قرىمنهاوجعل،الاجتماععلىوقهرهابينها،ألفقدسبحانهاللة

الداءاجتماعينكرلاأنلجديروصلاحهإ،بقاؤهابهاالئالحيوان

تتخذأنالنحلةألهمالذيوأنواحد،حيوانمقجزأينفيوالشفاء

قونهاتكتعسبأنالنملةوألهمفيه،تعنسلوأنالصنعةالعجيمتالبيت

إلىالهداية.لهاوجعلالذبابةخلقالذفيهو،إليهحاجتهالأوانوتدخره

وماوحكمةعبرةشتىء3-كلوقيجناحاوتؤخرجناحاتقدمأن

")2(.الألبابأولواإلايذكر

النحلةفإن،بعجيبليسالقائلهذاعننقل"ما:الجوزيابنوقال

تدخلعها،القاتلوالحيةأسفلها،منالسئموتلقىأعلاها،منتعسل

.بروت،العليةالكبدار!13/703الباركطفتحإ-

.تبروالعلميةالكتبءدار.ط4/923،للخطالىالنلممحا2-
http://www.al-maktabeh.com



..-.....---..-..........-....-....-.....--........-.....................".......-........................75الاصلامالمةيطاولونالأقزامالجهلة

لجلاءالاثمدمعتسحقوالذبابة،السمبهيعابمالذيالترياقفيلحومها

عليهايدلحميةقوةالذبابفيأنالأطباءحذاقبعضوذكرالبصر،

سقطفإذاله،السلاح.ممزلةوهى،لسعهعنالعارضةوالحكةالورم

.مماالسميةتلكيقابلأنالشارعفأمر،بسلاحهتلقاهيؤذيهفيماالذباب

فيزولالمادتانفتقابلالشفاء،منالآخرالجناحفيتعالىاللةاودعه

")1(.تعالىاللةبإذنالضرر

فيهـ(496)تالتركمانيالغسانيعمربنيوسفالمظفرالملكوقال

،ذبابفللإيلألوان"الذباب":المفردةالأدويةفي"المعتمدالنفيسكتابه

الزبل،منيتولدالفاسوذبابدود.وأصله،ذبابوللناس،ذبابوللبقر

علىبجسدهاويحلثرؤوسهفقطعتالكبير،الذبابأنجذفإنقال:

الذبابأخذوإن،يبرئهفإنهشديدا،حكاالأجفانفييكونالذيالشعر

اللحمفيهاالذيالعينبهوضمدتناعما،سحقاالبيضبصفرةوسحق

بالذبابحذوإن،ساعتهمنيسكنقإنهجما،الملتصقداخلمنالأحمر

الزنبورلسعةمسحتؤإنيبرثه،فإنهشديدا،حكاالثعلبذاءعلى

.الهذب"وانتشارالعينأوجاعمنينفعوهو.وجعهسكنبالذباب

وإنءالزبل.منيتولدالناس"ذباب:الأندلسىالمالقىمحمدأبووقال

الجفنفيالتيالشعرةيحسدهاوحكرأسها،فقطعتال!جيرالذبابأخذ

بالذبابالزنبورلسعةمسحوإن.الثعلبداءوكذاأبلأأته،شديداحكا

.()"الوجعسكن

الماءفيكلهفئغمس"":النبوي"الطبفيالقيمابنالاماموقال

لاطبوهذاضررها،فيزول،النافعةالمادةالسميةالمادةفيقابل،والطعام

ومع،النبوةمشكاةمنخارجهوبل،وأئمتهمالأطباءكبارإليهيهتدي

بهجاءلمنويقر،العلاجلهذايخضعالموفقالعارفالعالمفالطيبمذا

13/903.الباريا-فتح

احى-421ا،طبروت،العلميةالكتبدار13،صهالمظفرللملكالمفردةدوية19فيالمغمد2-

.م0002

.13/703.ىرابفتح3-
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عنخارجإلهي2بوحىمؤيدوأنه،الإطلاقعلىالخلقأكملبأنه

البشرية.القوى

ذلكإذاوالعقربالزنبورلسعالأطباءمنواحدغيرذكروقد

منفيهالئللمادةغلاذاكوما،وسكنهبينامنهنفع،بالذبابموضعه

بعدشعرةالمسمىالعينشعرفييخرجالذيالورمبةذلكوإذاالشفاء،

أبرأه")1(.،الذبابرؤوسقطع

طبيبهوفها-القيمابنقالكماوأثمتهمالأطباءكبارقؤلوهذا

بالتجربةذلكيؤكدسيناابنالحسينأبوالرئيشالشيخالكبيرالعزب

"القانون:المانعالناقعكتابهفيقال.العلميةالأدلةسيداوهماوالملاحظة

الذبابذلكإذانافعا،فوجدتهمراراجربتهقد"ال!مثموم:":الطبفي

بينا")2(.نفعانفعالعقربلسععلى

علىفليسوتحققوا،جربواقدالأقدمينالمسلمينأطباءهؤلاء:قلت

عقربأومثلازنبورلسعهافإذا،لتتحققتجربأنإلا"الثقلان"مفتية

يضطرلاحئ"الأحداث"فيبهلتتشبعالفاسدالبيضتسرقوهي

وتلبستقمشوهىالثعلبداءأصابهاأويدها،قطعإلىالبخاري

وتحاولالكرامالقراءعلىتكذبوهىالخائنةعينه!وجعتأووتدلس،

فيالمظفرالملكالطبيبلناذكرهمافؤضقئقا،وتضللهمتستغلهمأن

وتسحقهالذبابتأخذأنوهو((المفردةالأدويةفي"المعتمدكتابه

حكاالذاءموضعبهوتحكناعما،سحقاالمسروقالبيضبصفرة

إ.إئبرئهفإنهشديدا،

لابل،بالقدمتؤمنلالأنها،العلاجمنالنوعهذايقنعهالمفإذا.

بالتجرنجةتكذببلالصحيغفيالمنقول!اللةرسولبحديثتؤمن

الحديثالطبأهلأقمالمنلهاأسوقفإنئ،العينرأيرأتهاوإن

همإذادونهمنذكرواإذاالذينوأوربيينمسلمينمنوجهابذته

علتها..ويشفيغلتها،يرويما-يستبشرون

الماء.الدار،الصرفةدار.ط،عرفاتالقادرعبدالشيخ.ت9،صه،القيملابنالنبركعالطب-ا

العلية،الك!دارالضناوى،أمينمحمدت:604،صيخالابنطبفيالقانرنمنالثفاء2-

.م1002-مصا1،142ط،تبرو
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منالرسولئشاقتي!وقن:تعالىاللةبقولاذكرهاأنهناوأحث

جهئم،وئضلهتولىمانولهالمومنينسبيلغيرويتبعالهدىلهتبينبعدما

"..1115النساء:1مصيرا!وساءت

!!أكريصرةوألثز!ألرلا!محرب

والأحمربالأنجضر"المزركشةالج!يلةالملونةالورقأتهيها-

مفتية"ياأخرىصبيحةضثخئكوالويىد،الزهرلونوالأصفر"

لأنهاوطهرشرتفيها!والكتابةنم،المنذرينضتاخ)فستاغ"،الثقلان

عنالذائبين،العقيدةحراس،المغربعلماءرابطةميثاقالعلماء،.جمحفية

ليلاللناس.الميثاقةلئتمنئهعليهماللةأخذوالذينر!،اللةرسولسنة

وأهلالسماء،فياللةحرإس"الملائكة:السنةعلماءقالوقد(.تكتمونه

".الأرضفياللةدينحراسالحديث

يوم؟كلألبرانبلاالمسودة"الأحداث"فيئحدثينفماأنت،أما

تكتىأنتخجلينلالأنك،كذلكيومكلكبرىطهارةإلىيحتاج

"منوكر:معجنبإلىجنباالأحداثجريدةفير!داللةرسولحديث

أش!حطلهاعلىوالطيور،ألوانهبكلالجنسىوالشذوذ((القلبإلىالقلب

غيرفيهتكتبينماتجديلمولذلك،ينضحفيهبالذيإناءوكلتقع،

مسوداتك)1(.آخرفيالمذكورءإ!والقى!إالابلو،ئوالالذنجاب

هوفإنماتزعمينكماقيءهناككان2إنلك:لأقولوقفةأقفوهنا

)2(-المالكيةوفقهاءالسنةلعلماءليقذفوشتمسبمنبهتجشنأتما

الشوكيزرغومن،إليكر"دتبضاعتكهىوإنمافيه،لتلغىترجعين

الحضرم.عينهفيئفقأوإنما،العنبيقطففلن

بينت،عينكفيوقذى،حلقكفيشجىأصبحتالردودهذهإن،

قناعك،وأسقطت،أسراركوكشفتأسواليك،وهدفتغوإرد*.

".مقالعلى"رذلفرانم2002ماىا5الأربعاءيرم:المغربيةالأحداثحريدة:-أنظرا-

أبريل91اهـالموافق423صفر6الجصعة869،العدد"الرابطةب"ماقالالفمقالناأنظر2-

الإءم.أثصةيبونالأقزامالجهلةبعنران،م2002

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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.ممزيداللةوسينبئناوتدليسك)،("وتلبيسك،وجهلكسرقتكوفضحت

.أخباركمن

للقراءزاغضة،العيونفيللرمادذرا،المطلوبعلىتصادرينفرحت

شأنهاكانوإنما،بالحجةالحجةتقرعتكنلمو،علميةتكنلمالردودأن

لاولكن؟إ!تكذبينفلميكذبلاوالمؤمن،العريضالفجالسباب

.سجاحمناكذبكانخ!لمنعجب

أكهـي!مرةاالعرليةبااللغةأب!ول

.المخدوعة؟المغرليرةأيتهاأخرىمرةجهلكوأبينأفضحكأنذاوها

-منتركتابولاهدىولاعلمبغيراللةسبيلعنيضلونكوللذينللص

ببلادنا.المعروفةالضالةالعلمانيةالشرذمةمن

مرةالبخاري)عن:حميتهالذيالمتهافتمقالكعنوانإلىفانظري

مفتيةيافذهلقة(يأدريولا2،إ(إعصبياتظلتقليص:أخرى

فييذكر.لا.والسنةالقرآنفيوالظلظل،للعصبياتفهل"!!الثقلان

لا"الشر.والخير،القدحلأالمدحمقام

التجبيرئح!بمنلاالأحداثمحدثةأنلهدواءلاالذيالداءقلت:

تصفأنتستحيلاذلكمعوهيكنابة،ولان!الاضميرها،فيعما

فيالركاكةهذهفمثل"إ!النسابةالبحاثةالثقلانب"مفتيةنفسها

نقدهاأترككلامها-منوكرهاالجملةهذهفيمنهاالصادرةالألفاظ

ؤغثهوئره،حلوهبينويفرقالقراء،منالعربيالكلاميتذوقمنلكل

وحمينه.

يدركلاثمالعبارةفذهبهتمرالابتداثي،تلامذةمنتلميذاأظنوما

فيماتبينغن-أخرئمرةوصاعرضىمعئ.وفسادهالفظاركاكثها

"لنأنيغيرالبهلامبتراكيبالجهلودلائل،الركاكةأشاليبمنلغتها

!فر3)الجحعة879،العددالإصلام"أثحةيبرنالأتزام"الجهلةالمفالمناثايخةالحلتةأنظرا-

.."الرابطة"ماقم02ه2أبربل26المرافقحىا423

.3012العدد:م2002ماى80اهـالمرافق423صفر24الأربعاءيرمالأحداثحريدة2-

http://www.al-maktabeh.com



صبرا؟معهأستطعلموصكا،أذنم!ضك3،فاحشنحويغلطفيأسانحهأ

..أذكرهأنإلا

ولاالكبير""الضعفاءكتابمنالعقيلىعنتنقلأنها.والمصيبة

هذاالكبير،الضعفاءكتابفيالعقيلى"قالقالت،تنقلماتدري

عليعنالحارث0أبيعنإسرائيلحديثمنئعرفالحذيث

يضفعهالئلاالثقلال!"))مفتيةفلتصجح.موقبرقا،والصواب"أ..موقوف

.قبرهمنسبويه

ألزلا!محيريبعر،إلى

عقالحديت0الطبجهابذةأقؤال!:منلهانسوقأنؤعدناها

زتدها،ويداوفيعلتها.،ويشفي.غلتها،يرويماالذبانب(..)حديث

.قراءها.وتريجفتستريج.تبنتها؟لسنة.فتسلم

-حاشاه-أستاذها)2(.أنهراللة-كاذبةزعمتبالنهيوابدأ

ناضرمحمدمشايخناشيخالعصرمحدث،عليهبه.،.وتعبرل.تقتديوأنها

عقلهاويصف،بالزيغيرميهاوهوإليهفلسنتنع،اللهرحمهالألبانيالدين

الاختلاليءبابرضأمثالهاوعقول-!

حدفيث"أيالحدش!ثبتفقدبعد؟"أفا:الصحيحةفيقال

،هريرةأبي:.الثلاثةالصحابةهؤلاءعنالصخيحةالأسانيدبهذه"-الذباب

ثبتكمافيه؟للتشكيكولالردةمجاللا،-ثبوتاوأنسسعد،وأبي

خلافاص!اللةجمن..رسو،لإياهروايتهفيعنبما،اللة.رضىهريرةأو،-جمدق

مثل:)قلتالزائفينمنيتبعهمومنايعاصرين،منالشيعةغلاةلمبعض

الطاعنوأنعنهاللهرضىفيهطعنواحيث"(الثقلان"جمفتية،ابنرائغة

صح!ابيارموالأنهمالأحداثمحدثة)مثلفيهبالطعنالحقيقهوفيه

عقولهمعلىانجطباقهعدملمجردر!اللةرسولحديثوردوابالبهت

"(.الثقلان"عفتيةعقلمثل:)قلت!المريضة،

-:السابقةالأحداثحمريدةا-أنظر

عرم26الأربعاء1175،العدد،الأحداثحريدةفيولحميئالكافيالأشاذينعلىردهاأنظر2-

م.2002أبريلا5المرافقكى42)ر
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كثيزاإنثمصعلمتكماالصحابةفنجماعةعنهرواهوقد

نأوهوالأطباء،يقررهمايخالفالحديثهذاأنيتوهمونالناسمن

فيالأطباءيخالفلا.الحديثأنوالحقيقة،الجراثيمبإطرافهيحملالذباب

يزبدولكنهداء،جناحيةأحدفيأنيخبرإذ،يؤيدهمهوبلذلك،

فوجببعفمه،يحيطوالمممافهذاشفاء(؟بمالآخروفي":فيقولعليهم

نإغيرهممنكانإذافالتوقفوإلاجمسلمين،كانواإنبهالإيمانعليفم

العفنمعدمأنيشهدالصحيحالعلملأن)"أ(ذلكعلماء!عقلاءكانوا

بعدمه.العلميستلزملابالشىء

لهذايشهدلمالحديثالطبأنعلى!"افتراضقذلكنقول

مقالاتوقرأت،حولهالأطباءآراءاختلفتوقد،بالصحةالحديث

وربا.تأيداإليهذهبمايريدكل؟مختلفةنجلاتفيكثيرة

))بفتية*الثقلان!"لكن)شلت:الخديثبصحةمؤمنينبصفتنا؟ونحن

إلاهوإنالهؤىعنينطق)وما!البىوأن(بصحتهمؤمنةليست
)2(

الطا؟نظروجهةمنا.لحديتثبوتكثيرايهمنالا،!يوحىوحى

نجارجى.دبمإلىيحتاجلا،نفسهفيقائمبرهانالحديثلأن

يوافقهالممحيحالحديثترىحيثامماناتزدادالنفسفإنذلك،ومع

خلاصةالقراءإلىأنقلأنفائدةمن،يخلوفلاولذلك،الصحيح--العلم.

حؤلمصرفيالاسلاميةالهدايةجمعيةفيالأطباء)3(أحدألقاها.0محاضرة

:قال؟الحديثهذا

فنهاتنشأاليبالجزاثيمالمملوغةالقذرةالموادعلنئالذجاب-"يقع

فيفيتكون.بعضا،1ويأكلبأطرافة،-بعضهافينقلالمختلفةالأمراض

وهيالبكتيريا(،)بمبعذالطبعلماغئسميهاسامةمادةذلكمنجسمه

علم!ولاولاعقللا.ممنائيافقدالجيلالمحدثالثخأيهاالركيلونعماللةجاقلت:-ا

لهم.خلاق

.3الخم:سررة2-

الجوزبةتتملابن"البرىالطب"مرصعةلطكساعبدهمصطفىإبراهمالدمحررهوقلت:3-

اهـا042،اط،لبنانصدا،،العصريةالمكة،البياحيالأنوارمحمد:تحقيق791صفحةمامثىى
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حية،تبقىأنالجراثيملتلكيمكنولا،الأمراضجراثيممنكثيراتقتل

البكتيريا(.وجود)مبعدحالفيالإنسانجسمفيتأثيرلها-يكونأو

إلىالبكتيريايحولأنههيبمالذبابجناحيأحدفيخاصيةهناكوإن

الجراثيموألقى،طعامأوشرابفيالذبابسقطفإذاهذا،وعلى،ناحية

وأول،الجراثيملتلكمبيدأقربفإن؟الشرابذللثفيبأطرافهالعالقة

منقريباجوفهفيالذبابيحملهالذيالبكتيريا()مبعدهومنهارالتى

الذبابوغمسمنه،قريبفدواؤهداء،هناككانفإذا،جناحيهأحد

إبطالفيوكاف،عالقةكانتالئالجراثيملقتلكافوطرحهكله

عملها")1(.

ألزلا!محرلبل!أللإمحجازألعلمي

العلمي"الإعجازالنفي!كتابهفيرضاأحمدبنصالحالدكتوروقال

صحةمنيتأكدواأنالعلمأهلبعضأحب"وقد":النبويةال!نشةفي

وتحققوامصر،فيسنةثلاثينمنأكثرمنذتجربةفأجروا،الحديثهذا

عشرأربعةمنذالعلمىالأمرهذاعن!اللةرسولبهأخبرماصحةمن

فيسعودبنالعزيزعبدالملكجامعةفيالباحثينفنفريققامكماقرنا،

الدينوأصولالشريعةكليةعميدبحضورقليلةسنواتمنذجدة

هذاصح!لإئباتدقيقةتجربةبإجراءالمصلحاللةعبدالدكتور-ب"أبها"

وقعفلما،تامةصحةصحيحافوجدوهبالخبر،يصدقلالمنالحديث

ولما،تلوثأنهفؤجدذلكبعدالماءفحصتمامانقيماءفيالذبابا

فسبحانالماء،تنتمامازالقدالتلوثأقوجد،الثانيالجناح.غم!

أخبر،فيما!اللهرسولوصدق،الجمةالعلومهذه!رسولهعلمالذي

أصحوأودعوه،الحديثهذابصحةحكمواالذينالحديثأهلوجمدق

")2(.تعالىاللةكتاببعدكتاب

6،-7،-89.صا،المماالمحلدالصحيحهالأحاديث!سلها-

002اهـا421،اط55-554،ا/ررضااحمدلينصاعللدكتررالبريةالسنةفيالعلصىالاعحاز2-

الرباض.،اليكاتمكة،م
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المطهرة"السنةالماتعكتابهفيعترالديننورالدكتوروقال

الجراثيمينقلالذبابلأنالحديثهذابعضهم"استشكل":والتحديات

ثم،الشرابأوالطعامفينغمسهفكيفالتيفوئيد،جراثيموخصوصا

أجيبوقد؟!الذبابفيهوقعالذيالشرابنطرحأنمنبدلانطرحه

وتطبيقية:نظريةبأجوبةذلكعن

لملو:الجامعاتإحدىفيطبيبقالهما:النظريةالأجوبةفمن

الجراثيمبعلوقالذبابةلماتتالجراثيملتلك.ممضاداتمحصناالذبابيكن

العالم.فيذباببقيولمابها،

دلك:.أنبالتجربةالأقدمونحظهلاماالتطيقية:الأجوبةومن

بينا.نفعامنهينفعبالذبابالعغربأوالزنبورلدغموضع

منالعالميةالحربجرحىعلىلوحظما:الحديثةالتطبيقاتومن

بهمئعئالذينالضباطمنوالتئاماشفاءأسرعجراحهمأنالجنود،

فيتعرضونالميدالنفييتداوونالجنودلأن،المستشفياتفيعنايةمزيد

جراحاتهم.علىالذبابلوقوع

لأسبابمسهبةدراسةبعدديريلالدكتورنشرأم229سضةومنذ

الجراثيمتغزودقيقةكائناتوجودالهند-في)كوليرا(الهيضةجائحات

ثبتأو،!ح!ق،ه؟ح!!س!(ثيمالجراتملتهما)عىتدوتلتهمهاو

"جؤائحإضفاءفيالأساسىالعاملهو"الباكتريوفاج"أنديريل

الذبابوأنالمذكور،المرضمنالناقهينبرازفييوجدوأنهالهيضة"،

جذوة،-وتبدأالأهل!نفيشربه،الشربماءآبارإلىالبرازمنينقله

-،بالانطفاء.الهيضةجائحة

والاستفادةوتنميتهالجرائمطتهمتكثيرمنديريلالأستاذتمكنوقد

فروعهاإلىبإضافاتهالجراثيمفيتأثيرهمنتأكدأنهكما.المعالجةفيمنه

كبيرعددالآنحئالحينذلكمنذاكتشفثمتماما،لهإذابتهوملاحظة

منأنواععدةأومعينانوعايلتهممنهاكل،الجراثيمملتهماتمن

الجراتيم.
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ممرضة،جراثيمفروعالبيوتذبابأطعمحينأم289عامتأكدكما

الجرائيم،ملتهموجودجراءمنكلهاوماتتحين،بعدأثرهافاختفي

هوينقلهاقدالتيالجرثوميةالأمراضمكافحةفيالكبيرالذبابشأن

فإنفزيولوجيمصلفيالذبابمنخلاصةهيئإذاأنهوعرف،بنفسه

الجراثيممنالأقلعلىأنواعأربعةملتهماتعلىتحتويالخلاصةهذه

الممرضة.

لجسمغص!هوإنمافقط،للجناحينغمساليسالحديثفيوالغمى

غمسجراءمنالشرابإلىالجراثيمملتهمفيدخلجناحيها،معالذبابة

بأرجلها،أجنحتهادائماتمسحالذبابةأنعنفضلاهذاجسمها،

منغيرهامنأكثروللجراثيمللملتهماتمقراالأجنحةتكونولذلك

"أ.الذبابةأعضاء

الصحابة،منجماعةعنالثابت!اللةرسولحديثهذاقلت:

أقوالوتللث،الصحيحةبالأسانيدالحديثأحلمصنفاتفيوالمنقول

مسلمين،وغيرمسلمينومخدثين،قدامىوالعلماء،الأطباءمنالمختصين

نذكرأنإلانملكولا،الصحيحللعلمالصريحالحديثموافقةتثبت

سبحانهاللةبقولالمتهورةالمتهوكة،المشككةالشاكة"الثقلان"مفتية

(2.يوحىوحىإلاهوإنالهوىعنينطق)وما:وتعالى

مطبةوام،احى-260486،ط08،8-اث،عترالديننورللدمحرروالخدياتالمطهرةالسنةا-

دمشق.،الاتحاد

.ر:النحم2-
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ألزلا!محريبلمنيألؤمرأفق!كي

؟ا"الثقلانالمفتيةالفقهيالمذهبهوما

مذهبها"عنالثقلان"مفتيةأسأل-أنأودالمقصود،فيالشزوعقبل

غايةفيهاومتخبطةالتوهك،غاية.المذاهببينمتهوكةلأنها،الفقهي

التخبط.

شنافعيةبأنهممنتقديهاوتتهم،مالكيةأنهاكلقا-أحيانا-تزغمفهي

علىترتدثم،شافعيزعمهافيوهو.؟البخاريالإماميحبونلأنهم

قولهامثل،القولمن.ممنكروالمالكية.عنهاللةارضي-مالكافتتهمأدبارها

والمقلدون.والبخاريمالك-.:"حرمالنعمانبنبيذسكرتأنبعد-

الحسنهميعبأولم،مطلقةبصورةفيهاوالتجارةالخمربيعالحديثفي

ولا،وأيدهاللةنصرهالسادسمحمدبهميعبأولم،اللهرحمهالثاني

المذاهب--منلمذهبالانتسابلأن،المتشددةغيرالمسلمةالأحزاب

وإرجاع،العقلوإعمال،1الاعتدالمنيمنع-.لاالمالكيالمذهبتقصد

فليفرحالنعمانوبمعرة،عليهاللةشددتشددومننصابها،إلىالأمور

لغوها)1(إغ"دينهفيبالتوسعةوعلىنعمهعلىاللةوليشكروا،المؤمنون

الباطل.

يأ-وأنهماليهود،فقهبأنهالمالكيالقرطيالإمامفقهوتصم

عبدابنالمالكيينالإمامينعنقالتكماالعلمضحلوامقلدة-المالكية

تعالى.اللةرحمهماالعربيوابنالبر

تبيححنفيةلتصبح-جلبابلهاكانإن-جلبابهافحأةتغيرثم

إبالةعلىضغثاالجنفيةعلىتزيدبل،العنبمنليستخمروكلالنبيذ،

)2(.ونهاراوجهارامطلقةبصؤرةفيهاوالتجارةالخمربيعفتبيح

ثمنهحرمحرم؟إذاالشىءأنرائحةللفقهشممنكلعندومعلوم

،-الصحيحفيكما-الخمربائع!شاللةرسوللعنوقد،وبيعه

وند1911)مرحانالحدد2002،أبريل26احص423اصفر2الجمعة:الأحداثحريدة-ا

.الثقلانلمقيةالنعحان(
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بالضرورةحرمته!وعلمت،المسلمينجميععندبتحريمهمقطوعوبيعها

يستثئولا،الكافرينمنالأمةبإحماعكانأنكرهومن،الدينمن

المجمعين.منالحنفية

وأطرافاؤب"الجلسة"الكلب0ب"سوقيباعأنواعهأيأدريولا

ا؟ا"الثقلانمفتية-فرةأوالأحنافنبيذأهوالق!صدير"،"حي

تمتدحثم،الكوثريمذهبعلىكوثريةلتعودأعقاهاعلىوترجع

وصاحبهاهى؟البيتلآلحباتزعمه.مماوالتشيعالرفض-مذهبأحيا-نا

"الأحداث".فيعنهايدافعوكتب،الزحامفيلزالذي

مأ.رافضية،أمبرغواطية،أم،قرمطيةأمخرمية،أنتأبربكفخبرينا

منشكوفي،أمركمنحيرةفيفإننا؟؟؟حنفيةأم،مالكيةأم،كوثرية

دينك.

عريب:لهونقهله

من-زعمت-تستنبطجعلهاالمركبوالجهلالخبطوألخلطهذا

معئ،لهاتفهملمفقهيةمصطلحاتفيهاأطلقتأحكاماالذبابحديث

بله،العالمينفيالعقلاءمنأحدبهايقولأنيخجل،مغزىلهاتفقهولم

المسلمين.فقهاء

كماهووأنما..منهالمكانوتطهيرإبادتهتجبل!الذباب"إن:قالت

!لإناءفييغصق-أنويجبوالدواء،الداءيحملال!يحالصحيحفيقال

هنيئاسائلاالمطافنهايةفيتشربثمذلك،بعدتطرحهتمجيدا،غصسا

)4(.بالدواء"لكفسيهربتغمسهلمإذالأنكمريثا

فهم،الحديثفيوالفقهوالفهمالعلم"الثقلان"منمفتيةمبلغفهذا-

هؤلاءمنالسوقةأنيقينعلىأنابل"الكلب"سوقوفقهالعوا،،

وتحسببوع،2منكوعاتعرفلاالتيمنفقهاوأجودفهما،.*أكمل

شحمة.بيضاءوكل،تمرةسوداءكل

."الصجحأعمالمن"2002أبريل12:الأحداثأجريدة
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معانيفي"التفقهالبخاريشيخالمدينيبنعليقولتقدموقد

هيفلا)1(."العلمنصفالرجال،ومعرفةالعلمنصفالأحاديث

فأصبحت،رائحةالحديثلفقهثهتولاهي،الرجالبعلمععت

.الأزهريونيقولكمامكعباصفراتساويالمدينيابن.ممعادلة

فقهمنالأعرجالأعوجاستنباطهاالمماإفانظرهذا،فيشككتوإذا

عجبا.ترىالذبابحديث

أعظمفالمصيبةتدريلابهتوإنمصيبةفتلكتدريكنتفإن

:مصيبتانهمابل

منهالمكانتطهيرولاالذبابقتلعندهايجبلا:الأولىالمصيبة

يجب"فلا11؟هذهعربيةلغةأيأدريولاتناسلهيمنعماكلومن

منهالمكانوتطهيرالذبابقتليجوز:الكلاممحصلفيكون؟يجوزمعناه

ولو"الأجرومية"فيب"سلكة"فعليكقطعامرادكهوهذاوليس

.واحدةمرة

نأمحتماوفزضا"الثقلان"وجوبامفتيةفقهفييجباكنية:المصيبة

."جيداغمساالإناءفيالذبابيغصى

لهيقعقعلافهم،والجانالانسمحدثةوفهم"الثقلان"،مفتيةفقههذا

!إوالأتانالإبل"أبوالإليهتضربوفقه،بالشنان

:قالحيثالمتنيالطيبأبااللةورحم

المقيمالفهممنوآفتهصحيحاقولاعائبمنوكم

بالنعل.النعلحذوالذبابحديثفقهمع"الثقلان"مفتيهحالوهذا

فقهاءاستنبطهالذيالسليمالفقهإليك،تجهلينمانعلمكولكي

وسبحانالذميمالأعرجوفقهكالسقيمالأعوجفهمكبدل،المسلمين

رميم.وهيالعظاميحيمن

32صهللرامهرمزكطوالراعىالراوىلبنالفاعلالمحدت-ا
http://www.al-maktabeh.com
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تماما،منهفقهتماعكسعلىيدلالذبابحديثإن:الأولايأمر

الإمامقالمنه،المكانوتطهير،الذبابإبادةجوازعلىظاهردليلإنه

الذبابقتلجوازعلىالحديث"يدل:االأوطارا"نيلفيالشوكاني

للأمرالمستخبث،أكلتحريمعلىوعقورا،بذلكلصيرورتهبالغمس

)1(."بطرحه

جوازعلىظاهردليلالحديثو"ا:المعبودا"عونصاحبوفال

.)2("ويؤكليطرحوأنه،لضررهدفعاالذبابقتل

للفقهشممنكلمنهيفهم"فليغمسه"الحديثفيالثانيالأمر

"مفتيةإلا،والاستحبابللندبحئولا،للوجوبليسأنهرائحة

"يجب".أنهالقراءتفتيالتي"،الثقلان

فقهاءقالوإنما،الآخرينمنولا-الأولينمنأحدبهيقللموهذا

بهتعمأمرفيإرشادأمرححناوهوهناالأمرأن،السنةوعلماءالملةالفقه

الفقهأصولعلمفيواحداكتاباقرأتكنتلو-الإرشادوأمرلاغير،

وإنشربشاءفإنعنه،الضرردفعأو،المكلفمصلحةإلىيرجع-

للسنة.نحالفاذلكيسمىولاوأهرقامتنعشاء

وأالطيروقعإذاإنه-الثقلانمفتيةإلا-الدنيافيأحديقلولم

فيجبالإناءفي-سائللةلادمماكلأوالعنكبوتالزنبورأوالنحل

التي،الأحداثمحدثةإلاالدنيافيأحدبهذايقللم،غمسهويجب،شربه

.كوةولانافذةولابابأللفتوىتعرفلا

غمسعافقمن،مباحأنهمعالضبأكلعاف!البيإن

ولا،عليهحرجولاذلك،فلهفيهوقعالذيالسائلشربأو،الذباب

شربا،ولاغمساالشرععليهيونجبلمو،النبويةللسنةمخالفابذلكيعد

بيئةفيسيمالابه،نزلإنالمكلفعنالضرريدفعلماإرشادهووإنما

المسارعةينبغيفلا،الغذائيةالموادمنالمصادرالموارد؟*!دودةقليلة

علىأبناءهيربيلدينوخصوصا،ذبابةفيهوقعتطعامكلبإلقاء

.امو-30483،د،2،طالفكردارط168،ا/:الركافيلالإسامالأوطارنيل-ا

.ام9واهـ5)4هولىا19طبروت،العلميةالكتبدارط2و15/1المعبردعرن-2
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الرسولفإنكلههذاومعالجهاد،لحياةوالإعدادوالخشونةالتقشف

أبدا.مفسدةأوضررفيهأمرإلىيرشدلا!لدالكريم

،الإسلامفقهاءفقههمما-كلىرسولهواللةعنالصحيحالفقههوهذا

فيههىالئ"الثقلان"مفتيةفقهليسوبالشنان،لهميقعقعلاالذين

.الخسرانوالتهافتغايةوفي"،الدبانمن"أضلو،الأتانمنأجهل

إلزصابىفى!ملىوضريهـكاألثقلهبىمفتية

تأخذهم-لم"..و:قائلةالتحديإلمما"الثقلان"مفتيةدعتنالقد

الإناءفيالذبابيغص!لاحئلامسلمةو.ممسلمرأفةالعلماء-تقصد

الذكرواالشهرةتدفعهملمو،الدواءفيهالذيجناحهعنبحثاسقطإذا

(...")تحديهموللناسالحديثهذاتفسيرإلىالصيتوالرابطةفي

معالغرور،والفشرفيا-لإفراطوالتعبير،فيالبلههذاعنبعيداو

تؤكلأينمنلنعلمك،للتحدينستجيبنحنهاالقصور،والجهل

الطىالأمرمنتجهلينمالكلنفسرو،الإبلتوردوكيفالبهتف،

وأ،تفهمينعساكالذبابحديثمنالفقهىللأمروالعلمىوالاعجاز

تفعلين.أظنكوماتعقلين،أوتنقهين،أوتفقهين،

يفهمونالذينالناسلاأنتلكلنفسرو،الناسلاأنتلنتحداك

في،يخوضمنيبغضونوينبذونو،نبيهمسنةيفقهونورهم،كتاب

منير.وكتابهدىولاعلمبغيردينهم

والسرقة،،والتدليس،والكذب،والأقزام،بالجهلةلكوصفناأما

مثلبأنوأماقولك،وبرهانهبدليلهوصفلكلأتينالماماظلمناكفواللة

.)2"الأحداثولسانلسانكعلىلايجريالكلامهذا

لسانكعلىجرىفقد،سجاحمنأكذبفيهلأنتوتالئةفبالتة

الأمةعلماءلعنتفقدكله،هذامنوأقذعأفظعهاهوجريدتكولسان

.""الثقلانلمفتيةالسرء"اقلامتانيب"2002ماىا7:المضبيةالأحداث-ا

http://www.al-maktabeh.comالمرحع.نفى-2
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والمشركينبالشياطينالمغربعلماءووصفت،والآخرينالأولينمن

تستحقين.مااللةمنعليك،والكافرين

والمسلمين،الاسلامونصرة!،نبيهمسنةعنذوداردواالعلماءإن

،والضالينالمتهوكينالعلمانيينلفلولودحرا،والملحدينللإلحادوقصا

العالمين.ربحملهمالئالأولىمهمتهموهذه،بالدينالعابثين

علممنعندكمفهل،والعرفانوبالعلم،والبرهانبالحجةولكن

(.صادقينكنتمإنبرهانكمهاتوا)قللنافتخرجوه

بقولك:"الأقزام"بالجهلةصادقينلماوصفناكلناجوابكأما

علىانتحيليهفأرجو)1(،"يعابلادئةوالحمدطولناأنمع"أقزام

"منوكرفيبالضبط،لششرهألوانبلا،السوداءالمفضلةجريدتلث

منالىركناو"الآالنصفعن"البحثركن"أوالقلبالىالقلب

يعلمعاقلكللأنالأمريهمنافلادئة-والححدنحنأما،"الأمريهمه

،ويامنلايفقهيامنلاالجسديةالعلمية"و"القزميةبالجهلقصدناأن

11.الصبيانفقههمن،ويضحكفهمهالولدانمنيسخر

محدئةأنبهأنالذبابحديثفيالبحثهذاختامفيوأحب

لحالهاعبرةفيها""الذبابموضوعفياللةكتابمنأيةالأحدات،على

.الألبابالآاولوايذكلر،وماوعجزها

لهفاستمعوامثلضربالناسأيها)يا.:وتعالىسبحانهاللةوهوقرل

يسلبهبموإنلهإجتمعوأولوذبابايخلقوالناللةمندونتدعونالين،إن

اللهقدروا،ماوالمطلوبالطالبضعفمنهيستنقذوهلاشيئاالذباب

.)2(عزيز(لقوياللة،إنقدرهحق

المغرية:الأحداثحربدة-ا

.74الآيةالحجصرة-2
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وأالتبرلبوألتعليقبير/التفريجتفرقله!رثة

،والترهاتا.لطاماتمنبهتأقفيماتجاريلاالأحداثمحدثةإن

،)1(.والخزعبيلاتوالكذب،والجهالاتوالسرقة

لابإلعشرات(بالمئاتلأنها،الجريدةبهتسودفيماذلكتتبعيمكنفلا

ءالمصائبهذهومن،والبلاياالأباطيلهذهمنعليناتجمعيومكلففى

المطايا.أكبابيفتتما،.والرزايا

مفلس.بهلسامهاوحتىكلاهاهزالهامنبداحتىهزلتلقد

وعلمانيوها"الأحداث"الذكرالسيئةالجريدةخسرتولقد

تبلغلاالتيالمهزولة،الهزيلةهذهعلىعولواحينالرهانو.شيوعيوها

الأولى،الضربةعند.وسقطتمربىغيرفيفرمت،الريشةوزن

الساحر،علىالسحرفانقلب،المخزيةبفضائحهاوجريدتهمففضحتهم

الخاسر.بالخسرانوباء

الذينكبارهمبعضأوضناديدهم،أحدعلىاعتمدواأنهمولو

وأوفق.لهموأن!سب،وأليقبهمأجدرلكانالسحر،يعلمونهبم

أمرلكلنأتىأنالتزمتافقدالعواهن،علىالكلامنطلقلاونحن

به،تهرفماعليبالدليلإ"الثقلان"مفتيةنطالبوإنا،ودليلهببرهانه

وبينبينهاإنفوالله،مدادوتخسيركاغد،تضييعهواليومتكتبهماإذ

.أسدادالحديثعلم

وذاكتالف-،خبر"هذا:يقولأنالكلامعنيعجزمنإلايعجزفلا

فيهائججملضرطةيشبه.مما..."باطلوذلك،موضوعحديث

خبطخبطهووإنماولابرهاندليللاثمبيداء.فيناقةأوصحراء،

قالماإلالكمنقولولا،لنافتخرجوهعلممنعندكمفهل،عشواء

!.صادقينكنتمإنبرهانكمهاتواقل)تعالىاللة

خزعيلالك،لعضحعاتيقال،القرملهأضحكتماعى:والخزعبيلةايأباطل،:والخزعل-أ

http://www.al-maktabeh.comللرازىالصحاحنخارانظر
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فيأخرى-ومخازيفضائحبل-فضيحةالكريمالقارئأيهاوإليك

عاميةوهي،والتضعيفالتصحيحتزعملمن،الحديثعلمصناعة

الفصحى،بلهالدارجةفيوتلحن،الشريفبال!!مالنطقحئلاتحسن

الأولى.منلكخيروللآخرة

وهىبهنطقتالذيالهذيانهذاإلىفانظرهذا،فيشككتوإذا

الفكر،مشغولةكانتكتبتهحينولعلها،للحديثعلما.تحسبه

"الجلسة"،عند"الكلبسوق"وخمرة"النعمانب"نبيذالخاطرومشوشة

وميزانالعقليةالقوىعلىعظيماتأثيراالخبيثةالخمرورائحةللنبيذفإن

البخاريللإمامالعقليةالملكةعلىتأثبرازعمته.مماأبدايضاهيلاالتفكير

أفواههممنتخرجكلمة)كبرت،والمرقالادامأكلعنافتناعهبسبب

كذبا!.إلايقولونإن

علماءرابطة"ميثاقردودعلىتعقبوهيالأحداث9محدثةقالت

تخالفبالصحيحأخرىأحاديثهذه،ملونةوريقات"يا:"المغرب

أخطاء.وكلها،الصحيح

كتابفيمعلقاحديثاصحيحهفيالبخاري..أخرجكالتاليهى

هووخمسعلىالإسلامبنيح!البىقولوالإيمانباب:فقالالإيمان

اممانهمأ،معاممانااليزدادوا:تعالىاللة،قالوينقصويزيدوفعلقول

فيالمنيف"المنارفيالجوزيةالقيمابنقال:ضعيفحديثوهذا

ينقصولايزيدلاالايمانأنفيهحديث":"وكلوالضعيفالصحيح

علىأحاديثفوضعراأحرىطائفةوضعهامن،وقابلمختلقف!!ذب

".)4(ينقصويزيدالا!لان:!اللةرسول

وركاكة،النظمفسادمنكلامهامستهلبهينضحعماالنظروبغض

أساليبيعرفونلاالذين،السوقةوالعوامركاكةتشبهالتعبير،في

مرةالخارىاعن2ره:العدد2002ماى8اهـالمرافق423ححعر24:الأربعاءيةالمغرحداث-139ا

الثلان"اا.لمنهتيةعحياتظلتتهيص:أخرى

23،تص:الغمارىالصديقلنأحمدالحافظمايخالثيئيجالتضبأصرلاضفريجاحصرل-2

م0002اهـ-421،بروت،ا!ليةاالكتبدارط،الحديرىبثرى

نررللدممورالحديثعلرمفيالنقدمنهج1/921،والرا:ىتدرلمجالرحالروىتقريب3-أنظر

.ام89ا-ا3104،،طالفكردارط374،صطعر،الدين

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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"محدثةتبرفهما.كلقدارتعرفكالفقرةهذهفإنإ!الكتابةوالكلام

الوراقيندرجةتحصللمبأنهاتصارحكو،الحديثعلممن"الأحداث

التصحيحعنفضلا،طلبتهعنفضلا،الحديثكتبيبيعونالذين

المنيف.البخاري.ممنهجالدرايةعنفضلا،والتضعيف

،بالنعالالصفع-محتسبللعلمكانلولها-يوجبهذا،فكلامها

نطقتفإنهاوالقذال،القفاصفحةعلى،الرجالبأكفوالضرب

:البيانإليكو،كيلةسوءحشفا.وعليناوجمعت،بالمحال

ضحيحهقيالبخازي"أخرجرائحةللحديثشمحنيقولهلا-

تفهمينهلمفاوز؟!المعلقوالمخرجبينأنتعقلينمعلقا"،هلحديثا

!!الفاضحالصارخللجهلفيا؟!علقوأخرجبينالفرق

نأإلىانوكيل-ونعمحسبناواللة-أخرىمرةسنضطروهنا

.بينالفرق،وهوالحديثمصطلحقواعدبديهياتمنتجهلينما.نعلمك

التعليق.والإخراص!

الإخراجتعريف

مخرجهمنبالإسنادالحديثروايةهو"وأخبرج::منالإخراج

كانإنالصحابيإلىأومرفوعا،كاقإنر!اللهرسولإلىوراويه

مقطوعا".)2(كانإنالتابعىاوإلىموقوفا،

التعليقتعريف

كانسواء،سندهمبتدأحذفما:فهوالتعليقأوالمعلقالحديثأما

وقدالسند،آخرإلىلوو(لتواليسبيلعلىأكثرأوواحداالمحذوف

وأ،عباسابنقال!،.آواللةرشولقال:كقولهالاسنادكلحذف

)3(كذا.غيرهأو،عطاء

الجهلهذابهجاهلةلا،إلمامأدقالصناعةبعلمملمةكنتفلو2-

نأالصوابلكانذلك،افترضنا3لومعلقاالحديثوكان،المركب

إلاتقاللاأخرجلأن،أخرجليسوتعليقا"البخاري"ذكره:تقولي

ء!ي.اللةزسولإلىالبخاريمنالمسندوالمخرجللحديث

http://www.al-maktabeh.com
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عنهاللةرضيالبخاريالإمامفيهالتزمالحديثمنالنوعوهذا

الجامعفيوشروطه،ومسلكهمنهجهتفقهينكنتلودقيقةشروطا

ذلك،لكأفيولكنفيه،صنيعهمنالعلماءاستنبطهاالئالصحيح

هنالك.ماولاهناماتدرينلاعاميةوأنت

مجانبةأوالاختصار،بهافيقصدالمعلقةالبخاريأحاديثأما3-

فييدخللا.مما،البابموضوععليالاستدلالتقويةأوالتكرار،

أمر،وفعلكقال،:الجمعبصيغةمنهكانمابينوفيه،الكتاب-شروط

ويذكر،،كروي:الجمعبصيغةذكرماوبين،فلانوذكر،وروي،

..ذلكونحو،ويقال،ويحكي

الحافظكتابيفيمفصلفهوالأمر،هذابسطموضعهذاوليص

".الساريو"هدي"التعليق"تغليق

وينقص"يزيدوفعك"قولالإيمانأيوهو:البخاريقولأما-4

الصحيح.ابخافعشروط.فييدخلولا،المخرجحكملهفليمى

وخبطت،وخلطنتوهمتكما.معلقاحديثاليسإن-الحديثثم-5-

ولتلك،ضحيحااستنبأطاالكريمالقرآنمنالب!،رياستتبطهوإنما

.اممانهمأمعامماناادوا2اليز:تعالىقولهوهى،عليهالدالةبا.لآيةعقب

"عب)وهو:قولهأنفظنالتينابن"ووهم:حجرابنالحافظقال

مرادذلك.وليسمعطوفا،رآهنامرفوعآخرهإلىوعفل(!ولالإيمأن

)1(-."ضعيفبإسنادوردذ!كا+ؤإق،المصنف

واستثباطلاغير،للبابترجمة.هوأصلهفيالأثرهذأنيبقيإذن،6-

المنار11فيالقيمابنقالكماالسلفإجماعوهو،القرآنمنصجيح

".للمصلين"فويلطريقةعلى)2(كلامهبترتالذي"المنيف

صلىالبىقول"باب:الترجةفيالبخاريقولبينلا..علاقةثم7-

وبين،صحيححديثوهوخمس"عليالاسلامبئ:وسلنمعفئهاللة

.1/64:ابارىتح-ا

الرحمنعدالعلامةبتحقيقص/59،القيملابنوالضعيفالصجحالجففيالجارا:أنظر-2

اماهـ-941899ط/2،الرياض،العاصمةدارالمعلمى،

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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العطفواوذلكأوهمتوإنليينقص"،ويزيدوفعلقول"وهو:قوله

الحافظ.قالكما

آخر،كلامفهوورفعه(ضعفهأوالأثرهذافيالكلامتفصيلأما

الحيز.هذايسعهلاآخرموضعوله

.ممنهججهلكبسبب،والخبطوالخلطالاضطرابحذالكوقعوإنما

المركبوجيلكخصوصا،صحيحهفيوصنيعهومسل!سه،البخاري

عموما.الحديثبصناعة

"جمنرةعنروالأروأ!"محريب

باب:صحيحهلبالبخاري:"أخرجااالأحداث"محدثةقالت

عمرةعنسعيدبنيحيىعنالليثوقال:قالمجندةوجنودالأرواح

تعارففمامجندةجنودالأرواح:يقول!النيحمعتقالتعائشةعن

"بهذاسعيدبنيحىوقال.اختلفمنهاتناكرومااثتلفمنها

ادعتثم،-زعمت-العقيليعليتعويلاالحديثبضعفحكمتثم

)1(.هذيانهاآخرإلى،الكريمالقرآنفيماجاءمعيتعارضالحديثأن

القراءفكل،الحديثفقهجهةمنعليهاالانتقادإلآنغرضناوليس

مما-والفقهالفهممدراكعنبعيدةعاميةامرأةأفايعرفونالكرام

فيانتقادماالغرضوإنما-السابقةمقالاتنافيوالبينةالدليلعليهأقمنا

والتضعيف.والتصحيحالحدشا،مصطلحوموغلم،أمهأنهاتزعمشىء

ابعلم:هذاالفاضحجهلهافيبيانإليكو

(-إلاالصحيحفيالبخاريإأخرجهالحديثهذامثلفييقولط8-لا

"الثقلانمثل"مفتيةمطبقاجهلاالبخاري.ممنهجوالحديتبعلمجامل

بينهماو،علقهمماهووإنما،البخاريأخرجهمماليسالحديثفهذا

منوراءهامنوأعناقبل"،الأحداث"محدثةعنقدونهايقطعمفاوز

بلادنا.فيالزائغةالعلمانيةالزمرة

http://www.al-maktabeh.com.م2002ماى8:يةالمضالأحداث-ا
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يا-أخزىله-مرةتحليقهعلىوألدليل،الحديثعلقالبخاري9-إن

بيضاءوكل،تمرةسوداءكلىوترىعليها،صيحةكلتح!سبمن

منمشيهافيماعلىحرج،بلاهواهايوافقماكل،وتحشرشحمة

بليسندهلمالبخاريأنهو،ودرجدبماكلعلىوتقععرج،

يعزركلالكى:"أخرج"،مثلهفييقالفلا،البابتعاليقفيذكره

بابه،اقتحمتالذيولبعلمدتةحسبةشرعيا،تعزيراالبخاريأتباع

شرعية.قواعدولا،علميةأهلية.دون،مقامهودنست،جلبابهوفتقت

النفيسكتابهفيالحديثعنأجابحجرابنالحافظإن15-

تعرفين.لا.مماتهرفينأنكلتتيقىإليهفارجعي"التعليق"تغليق

ضغيفالي!ىوصميعوأ!ردب

موجمولفهوزغمت،كماضعيفاوليسصحيحالحديثإنا-ثما

المفرد".كتاب"الأدبفيوصلهفقد،البخاريللإمامآخركتابفي

عمرةعنسعيد"بنيجىعنالليثحدثني:قالاللةعبدحدثنا:قال

وسلمعليهالئهصلىالبيحمعت.:قالتعنهااللةرضيعائشةعن

"...مجندةجنودالأرواح:"يقول

بنيجىعنأيوببنجمماحدثناقال:مريمأل!بنسعيدحدثنا

البيعنعنهااللةرضيعائشةعنالرحمنعبدبنتعمرةعنسعيد

)1(.مثلهوسلمعليهاللةصلى

المفرد"وقال:"وهوالأدب"صحيحفياللةرحمهالألبانيذكرهوقد

.)2(الثافي"التحقيقفي5؟ههرقمالمشكاةصحيحفي

عمرةعنأولهفيقصةوفيه،يعلىأبيمسندفيموصولوالحديث

التعليقهذا":القاري"عمدةفيالعينيالبدرشال،الرحمنعبدبنت

الليث،عنصاعبناللهعبدعنالمفردالأدبفيالبخاريوصله

:559رتمللبخارىالمفردالأدب-ا

م14210-0002،،طايةالسعرد-الصديقدار559رقم241::صالمفردالأدبصحيح-2

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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وفي،أيوببنيجىعنمريمأبيبنسعيدطريقمنالإسماعليووصله

.وغيره")1(يعلىأبوذكرماقصةالحديث

يفرقلامن؟!يقولومنضعيفالحديثإن:يقالكلههداأفبعد

منولبس،والسقيموالصحيحوالقطمير،والنقيروالشعير،الشعربين

دبير.ولاقبيلفيالحديثعلم

تفهمهلاوتفصيلنظرففيه،التضعيففيالعقيلىعلىالتعويلأما

الصناعةأهلعندمعروفالتضعيففيالعقيلي"لأنالثقلان"مفتية

غيرهخالفإذافقوله،الرنجالعلىوالحكم،والتعديلالجرحفيبالتشدد

يقبل.لاالثقاتمن

""البهلواناتتشبهالىالأضحوكاتوأضحوكة،.المهازلمهزلةأما

مرةماغيرقولبنفهو،الناسلاضحاكويستعملونيسخرونالذين

الصغيرالجامع.صحيحفيالألبانيأخرجه)الأحاديثمنكثرفي

هنا.إعادتهعنيغى.مماالاخراجمعىلكبيناوقد2(وزيادته

تجهلينوأنت،والتضعيفالتصحيحفيكلامطثيقبلهذاأفبعد

الشص!بينولاتفرقينا؟االشريفالحديثعلمقواعدبدهياتأبسط

والعريف.الئ!رطةعلىنادواالمسلمونفأيهاالوريف؟اوالظل

العايئربذوالحمد

النلبزوريثوفيق.د

م991اححلأ،418اطالنكردار11/18،طابخارىصحيحلرحالتارىعحدة-ا

http://www.al-maktabeh.comم2002ماى24تحلالأا:نظرأ-2
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مريرةؤبحمحلعوالنقمةالشيعةكاني!

نحانيثمنقوماليومالنبويةالسنةعلىالجددالطاعنينبينمنظهر

قد،ممتدةالشريعةنحرإلىوخناجرهبم،بالمودةالأمةإلىيسرون،الشيعة

منالدينعلىخطرااشدوصاروا،عظيمومكرخبثعلىانطووا

الظاهربتمسحهمالمسلمينسذجلانخداع،الظاهرينوالملاحدةالكفرة

،الزمانهذافيالمتلونينأكثرومامنه،بطرفوتعلقهم،الإسلامبرسوم

.إ!والمعينالنصيرقلةمع

مذاهبمإعلانعلىسنينقبلجرأةلهمتكنلمالجبناءوهؤلاء

حيث،الإسلامأهلبينبهيندسوننفاقايعدموالملكنوزندقتهم،

الحرباءتلونويتلونونالرقطاء،الأفاعيالتواءعقائدهمفييلتوونظلوا

معرةباببهموتولجوا،والعوامالسذجبهمانخدعحئالصحراء،في

.الإسلاممقدساتعلىالطعن

تخريبفينشاطهموازداد،الأخيرةالسنينفيأصواتهمتعالتوقد

واجبعنالأمةأبناءلإشغال،الإسلاميةالبلادفيالفتنوإثارة،القيم

الجديد.العالميالمكرمواجهةفيالوقت

لاالكفر،لسدنةمطعينعبيداأكثرهموجدناالتحقيقوعند

اليهودموائدفتاتمنيأكلونمرتزقةبلنفس،بعزةيشتغلون

دين،قماءةفي،ومؤسساتهمكنائسهمبعتباتويتمسحون،والنصارى

أشعبين.وذل

جرأةوالشامومصرالمغربفيشاكلتهمعلىمنلبعضصاربل

المسكنةوإظهارالفكر،حريةمظلةتحتالإسلامعلىتمردهمإعلانفي

منالإسلامبلادفيمضطهدونأحرارمفكرونبأفموالتظاهر،للغرب

فيأحضانهالهموتفتح،الغربجامعاتتأويهمحئ،الأصوليينلدن

والسنةالقرآنعلىبالطعنليأكلوا،الأمةعلىوالتمردالكفرمؤسسات

بالملة.والاستهزاء

الدين،بأصوليعبثونغربيةجامعاتفيهؤلاءمنخلقاألفيتوقد3

لهمصارتحيث،الإسلاممقدساتمنالنيلفيالمستشرقينويؤازرون

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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جامعاتمنوالفجورالزندقةوتصديرالنفاقدركاتفيالمرموقةالمكانة

)1(.المسلمينبلادإلىالغرب

المكر،هذايصدوندينوحراسخير،بقيةالأمةفيكانلئنو

جهلة،أغبياءتلاميذهؤلاءبأفكارتأثرقدفإنهالكفر،أئمةعلىويردون

فراغبسبب،وعظائمشبهعليهمودخلتالدنيا،الحياةفيسعيهمضل

تلكفتلقفوا،الإيمانصحيحمنقلوبهموخلو،المعرفةصافيمنعقولهم

الكفرلمؤسساتمجانيةخدمةبترويجهايقدمونوصاروا،الأراجيف

وهمالداخلمنالأمةحصونتخريبفيعنهموينوبون،والنفاق

صنعا.يحسنونأنهممجسبون

مصريرمرلمالغر!ل!ينبع!الضفاوحنقيق

ضالالمغربفيالمخانيثهؤلاءبينمنبرزفيهاقمر.لاليلةفي

الإسلاميةالدراساتقسمفىأستاذ"وهوبوهندي"مصطفىيدعىمارق

اسمهوفي،أطرافهمنوالشرالجهلجمعالبيضاء،بالدارالشقعينبكلية

هـ،006سنةنجعدالصحبةادعىدجالشيخ"الهنديب"رتنشبه

وأسقطه،هريرةثيصحبةأنكروبوهنديوبلايا)2(،طاماتوافترى

الصحابة.ديوانمن

مناليدينصفرالمستش!قين،بشبهمغرماجاهلاالمغبونهذاعرفت

سنينمنذحاورته(.!العلمأهلديوانفيبهاالمرءيعدالتي،الدينعلوم

فيالطعنومنهاالجدد،والعقلانيينالمعتزلةبسخافاتمولعافإلفيته

فيالنسخوإنكار،السلامعليهالمسيحنزولوإنكارالأنبياء،عصمة

.ممناهجوالاستهزاء،الصحابةعدالةفيوالتشكيك،الكريمالقرآن

وقلةوجهصفاقةمع،السنةبكتبوالاستهانةالتفسير،وكتبالمفسرين

---.الأكابرمطاولةفيحياء

الأمريكة.اقحدةبالولاياتوهارفردبمرنا،والربرنكرلاندا،لدنحامعةيمرتزتةضلةنهم-ا

فادعىالشصائهبعدظهرريبللادجالشيخرتنماأدراكوماالهندكط"رتن:الذحجىقال-2

الأعداليزانحمزءا"أمرهفيألفتوقدورصرلهاللةعلىجرىءوححذايكذبرنلاوالصحابةالصحبة

.2762ترجمة3/07:الرحالنقدلط

معواسخرقيالمغاربةالمفكرينضنخرتهيهفبالمغربصيارةإصلايةجريدةمنعجتوقد3

http://www.al-maktabeh.comوالامية.الهردمعاداذمنالموقفحرلحرارلطالعلماءبعض
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علىالإسلاميةالدراساتفيالفاليالتعليممقاموأمثالههوتسؤز

زمنفيفارغةشواهديحملون،العلمهذاعلىالقائمينمنغفلةحين

.الجامعاتكراسيعلىبهايقهقون،الأمانةضياع

هذابسخافاتسنينمنذالإسلاميةالدراساتشعبةشقيتوقد

بلغثم،الطلاببيننشرهافييرعويأويستحيييكنلمالذيالمخلوق

حبرعوناتنفسهفيوثارت،صداهبسخفهوتردد،مداهضلاله

سلماإليهايجدفلمالخير،شهرةفاتتهأنبعدالشر،فيوالظهورالشهرة

القائل:قالكما،السنةوأعلامالأمةنجوممنالنيل.سوىمركباولا

".بعظيمفتعلقخاملابهنت"إن

"امح!ثريم!اهسخيفاكتابافألفالخذلانلحقهحئكذلكيزلولم

السنة،وإنكارالزندقةوباطنه،التعجبعنوانهظهر")1(هريرةأبو

زمنفيإلايسلملموأنهعنه،اللةرضيهريرةأبصحبةفيوالطعن

والأخذ،والمجازفةبالكذبواقامهعدالتهوإهداو،بالخطبنعمر

عبدالجليلالصطبإسلامفيالطعنثم،الكتابأهلمناليهودعي

إسرائيليا!نبأنهواقامه،بالجنة!هالنبىلهشهدالذىسلامبنالله

.)2،إسلامهيصحلم

فصوصا،فيهرصفالذيالكتابهذاقراءةبعديخماظهروقد

عليه،يردأنمنوأجهلمقاماأخ!بوهنديأننصوصا،فيهوحشر

الجهالة،سوقفيالأميينبيننثرهاوسخافات،للناسسبقتشمبهلولا

يميزلا"طرطميسجنسمنالنظر،كليلالبصرضعيفوأكثرهم

.(الخمي!")منالجمعة

ويتعثر،ضلالهفييتخبطمغموراخاسئاعبداطويلةسنينظلوقد

داعيانرفلم،محالهبزخرفيعبأونلا،طلابهمنثلةبين،أذيالهدنسفي

ضلاله.ويتسعغيهيشيعلاحئ،أستارهوهتك،عوارهلكشف

بنشره،الصبيانبينضحكةويجعلها،نفسهيفضحأنإلاأبىلكنه

منبالمغربالدينعلىالجرأةتاريخفيأعرفلاالذيالكمآب،هذا

م.2002أبريل،البيغاءبالدار،الجديدةالنجاحمطبعةعنصدر-ا

القيامةيرمربهبرححندىمايلقىالعظاثم،منعظيمةومذه84.،46:حريرةأبربهثرراحع2-

..يداهقدتماعلىفيحاجه

لرع.منكرعايعرفرنلاالذينوالباوةالفهلأمليضرب،العراقأحلعندشانعثلوهو3-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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مقدساتعلىالجرأةفييماثلهأويقاربهمنممتكانوإن،إليهسبقه

البطار،وخديجةالجأفون،الماجنالديالميالصمدكعبد،الإسلام

وقالت،الإذاعةأمواجعلى!اللةرسولشتمتالتياللعينةوالشويعرة

نأدونومضتإ!أنت"خلقتأعوجضلعمنيقالمن"ملعون

الثقافةبحمديسبحوناليسار،أفراخمنكلهموهؤلاءيذكر،عقاباتنال

العلمانية.م!ثساربهممعانسجامالها،ويقدسونالكونية

الإسلامية،الدراساترحممنخرجشقيأولكانبوهنديلكن

طعناالصحابةمنالنيلمقاموتسور،الإسلاممقدساتعلىوتجرأ

علىاللةوأذله،رأسهأمعلىفهوىشهرةبذلكأرادولقدوتكفيرا،

)!(.بظلفهحتفهإلىوسا،بكفهأنفهمارنكالجادعفكان،لسانكل

وريقاتعنعبارة!نهالسخيفال!بهذافيالانتباهيثرومما

فكرةسوىواضحمنهجيجمعهالا،فهارسولاخاتمةولامقدمةبلا

"أطروحةمنمستلةصحفأنهاعلىيدلمما،هريرةأبيمناليل

الشيعةبلايافيهجمعوضلالاتشبهجرابوهيابمعية"بوهندي

مامنهايستلوصاروالتفسر،السنةفيوأ!ذيبهموالمستشرقين

إسرائيلياتكلهاوالتفسرالقصصأحاديثأنويزعم،لطلابهيقدمه

منهريرةأبيشيوخمماهممنطريقعنالإسلاميةالثظفةإلىعبرت

منالإسلامىالتراثقراءةبإعادةيقومأنهيزعموبذلك"الإسرائيلين"،

.!!جديد

زعمهحسبفهوسلفا،دمخططمشروعوفقيسيرأنهبلغنيوقد

فيوالطعنالصحابةديوانمنهريرةأبياسممحومنانتهىأنبعد

"والقرآن"نحنموضوعفيجرابهمنأخرىصحفاسيستل،السنة

جديدتفسرمنهجالأمةعلىوليقترح،المفسرينمناهجفسادلبيان

.الكذابإلحروريالمهندممرشحرور""محمدسنةعلىلمرآن

الأعينخائنة،-يعلممحيطالشنيعةصنائعهؤراءمناللةأنوليعلم

فيالخزيسوىالعبادبينذلككلمنينالولنالصدور،تخفىوما

وأبقى.أشدالآخرةولعذابالدنيا،

علىزكرهساءوقد.لفلالهوتجامرتعامجدلنلا،بالرباطالعياالدراصاتبقمالدريىمنطردوقدأ-

http://www.al-maktabeh.comالحذلان.صبالتةفسعردرالعرام،الحلاءبينالمقتلهوصار،الشارحراندبهاخفتوإلى،لانكل
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31الأياحمز؟ا!ما!نشرلاؤأ

علىالهجمةفيهااشتدتالتيالعجافالأيامهذهبوهنديانتهزلقد

سلواالذين،العاقينالمردةزمرةفينفسهليحشركله،لمالعافيالاسلام

لدنمنوالاجتياحللتسلطفيهتتعرضوقتفي،الأمةعلىسيوفهم

.اللئامدينوهذا،والأمريكانالصهاينةمنالعالميالمكرسدنة

هجمةمنالمغربفيالإسلاميالمديعانيهماذلكعلىجرأهكما

حيثاليسار،أحزابفيالعلمانيينرؤوسيقودهاالدينعلىشرسة

القيمأحكامويهدموا،المقدساتعلىليدوسواورجلهمبخيلهمجلبوا

السودأيامهمختمواوقد،والتعليموالأسرةالمرأةمجالفيوالأخلاق

رؤوسعلىولعنهالبخاريصحيحفيوالطعن،مالكمذهبمنبالنيل

.السوقجرائدقيالأشهاد

الجرأةهذهلأنمنقاد،تابععبدهوبل،فراغمنينبعثأفصاحبنا

زعماءمنشرذمةجلبابهاوفتقبابهافتحإنماالأمةاعلاموالسنةعلى

ينشرأنالشيعيللمدالمجالأفسحواحيث،الإسلامعلىالحانقيناليسار

هذاعنالبلادأبعدكانالذي،المغربإلىأفكارهويصدر،ضلاله

سجلماسةمنأثرهموانمحاء،الروافضالعبيديينريحذهابمنذالخبث

.والقيروانوالمهدية

يغزوأنالشيعةلفكرالتنماوب""حكومةزمنفيالبابفتحفقد

هـ1421عامللكتابالدوليالمعرضفيمرةلأولوحمح،المغرب

السوقفيالعفنةنفاياتهاتعرضأنشيعيةنشردارعشرثلاثةمنلأكثر

مثل:البيضاء،بالدار،المغربية

الأسراركشف،للمجلسيالأنواربحارأبناءها،تأكل"عائشة

الدينشرفالحسينلعبدهريرة(بوللكليني،ال!فياصول،للخميني

المتعةزواج،العسكريلمرتفىنحتلقصحابومائةخمسون،الموسوي

")!(.السنةأهلعندحلال

الصحابة،علىطعناامتلأتالتيوالرفضالضشيعكتبمنونحوها

بسخاءتدفعالتيالشيعةمؤسساتتنشرها،الشريعةأحكاممنونيلا

!!بالمغربالشعىوالمكرابخثلثر،معدودةدراحعمبخسشنالكبحذهيعتوقد-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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جاءواالشيعةأحبارمنفئةويساندهاابسنة،أهلشبابأدمغةلغسل

فطرةعلىالناشئالمغربشباببينحمومهملينفثواالمعرضأيام

.الإسلام

علىويلبسون،الأمةوحدةعلىتقيةيتباكونتراهمحينفي

وقد،والمؤتمراتالندواتفيالمذاهببينالتقريببدعاوىالمسلمين

يصفقونممنالإسلاميةالصحوةأبناءمنواحدغيرهذهبدعواهماغتر

السنةلأهلمداراتهمفيالشيعةوحالريح،كلمعويميلون،ناعقلكل

يدهلامسمومبخنجرخلفمنيطعنكثمباليمئيصافحكمنكجال

الدولة.لهمصارتعصركلمافيومنسلكهمديدنهموذلك،اليسرى

تجوبالتشيعأفعىتنقلتحيثأرادوا،مابعضلهمتحققوقد

فيهاانبعثتمدنفيوفرختفباضت،وسطهإلىالمغربثهالمنالبلاد0

لعنفيجديد،منالخبثاءالعبيديينضلاللتحييالرفضأفكار

،الشباببينالمتعةسفاحونشر،المؤمنينأمهاتفيوالطعن،الصحابة

الدين.بأحكاموالعبث

وإلاثميعةاليسارلهاطر!شرشنيعةصنيعة

بديشه،يذهبماعلىوتهافته،المغبونهذاجرأةمنليعجبالمرءإن

ولمالأسود،بابهمنالتاريخدخلواالذينالمنبوذينالخونةبجيلويلحقه

يقدمأنبوهنديأرادماذايسألأنواحدولكل،الأمةلعنةسوىينالوا

.؟؟الكتابهذابوضعهللمسلمين

والجهلالغبنمنعصوراوعاشت!،نبيهابعدالأمةضلتفهل

هريرةأبيأحاديثصدقتحين،الزمانميقرناعشرأبىبعة!ورل

أبيبصحبةوانخدعت؟أحكاممنفيها.ممااللهوتعبدتعنه،اللهرضي

؟إ!عمرخلافةفيإلابوهنديزعمكمايسلملممع.أنههريرة

وأحمدكمالكالمحدثينأعلامعلىالخديعةافطلتكيفثم

خزيمةوابنماجةوابنوالنسائىوالترمذيداودوأل!ومسلموالبخاري

تراجمفيوالمصنفينالمؤرخينكبارلذلكينتبهلمو،والحاكمحبانوابن

فيالأندلسىالبرعبدوابن"الصحابة"معجمفيتجانعكابنالصحابة

معرفةفيالغابة"أسدفيالأتيروابن"الأصحابمعرفةفي"الاستيعاب

http://www.al-maktabeh.com
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في"الإصابةفيحجروابن"الإسلام"تاريخفيالذهيو"الصحابة

..وغيرهم"..السحابة"درفيالشوكانيو"الصحابةتمييز

فلمجميعاالمؤرخينهؤلاءأبصارعميتقدإنهيقولحالهفلسان

أبيصحبةفيالنظرإعادةإلىمنهمواحدأييتفطنولم،الحقيبصروا

!!وعجزهمبسكوتهمالأمةفضلت،هريرة

ليجددالظتيكان"سنةعلىاكلثةالألفية"مجددبوهنديجاءئم

فيه،واقعةكانتالذيوالغلطالجهلعارعنهاويمحودينها،للأمة

وأحمدمالكبهاانخدعالتيالأحاديثآلافالنبويةالسنةمنفيسقط

فيمحوالمؤرخينأعلامعلىويستدركوأضرابهم،ومسلموالبخاري

أبايافيكعزاءنااللهوأحسن،الصحابةسجلمنهريرةأبياسم

.ا!الإسرائليةواكورات،الصهيونيةالفتوحاتزمانفهذا!!هريرة

الأمةبهتمسكتإذاالذيالهنديالحضريالمشروعهووهذا

السخيف،هذارأيحسبستتقدمنبيها،وسنةلدينهاوتنكرت

لأمةفهنيئا،واليابانالصينعلىوتتفوق،الأمريكانحضارةوتغالب

!!اللوذعيالشيعيوالمنظرالألمعيالمجددبهذاالإسلام

:الكتابفيبغرضهمعرفا"الصحيفة"معلهحوارفيقالفقد

جديدةمنهجيةأومقاربةضمن"هريرةأبو"أكثر!ب"يندرج

الأخيرهذاتنقيةمحاولاتفممنيدخل،كماالاسلاميالتراثلقراءة

ومناهج،وتصوراتومفاهيمأفكارمنطويلةقرونخلالبهعلقمما

وفيوالم!نالزمانفيالمختلفللواقعجديدةقراءةأيضاوهو

مرةتدفعيجعلهابماالإسلاميةالعربيةالثقافةتجديدإعادةو،العقليات

هذالايبقىحتى،المطلوبالحفطريالفعلنحوالمسلمالإنسانأخرى

نأإلىوتدفعهتحررهأنالمفروضمنالتي،الثقافةهذهمكبلاالإنسان

للسرراثدةنقللمأن،مواكبةتكونحتىويجددهاويغمهايقودها

11."الحفاري

دواوينمناحاديثهوإهدارهريرةأبصحبةإن!ريعتبرفهو

الفعلإلىالأمةسيدفع،الإسلاميللتراثقراءةوإعادةتجديداالسنة

.م2002يخريو11402-07عدد24،ص:المجفة!ريدةالمنثمررحوارهانظر-ا

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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المضيعنهاقعلىتالتيالتخلف0ثقافةربقةمنويحررها،الحضاري

.الأمامنحو

أحاديثهوإسقاطهريرةأبياسم.ممحوهلالجاهلهذانسائلأنولنا

فمئ؟الأمةستتقدمدينهمفيالمسلمينوتشكيكالسنةكتبمن

!إ؟هويتهامنوتحللتلأصولها،تنكرتأمةوتقدمتتحررت

منأولاوتستريحتتحررأنينبغيتتقدمكي.الإسلاميةالأمةإن

فيأبنائهاأوقاتيهدرونالذين،المنافقينوخيانة،الدجالينشغب

قالكما.الوقتواجبعنالسخافاتبالنفاياتويشغلونها،الفراغ

ومنعهم،الجدلبابعليهمفتحسوءبقوماللةأرادإذا:"الأوزاعي

الأمة،علىالمشاغبةالطفيلإتمنالنوعهذامنليبوهندي"العمل

بشبههاألقتالسنةنوروانتشاروهدايةنعمةفيالإسلامأمةرأتكلما

.الإسلاممسيرةوعرقلةالخير،هذافيالمضيعنالدعوةأبناءلإشغال

بوهنديأهو؟الإسلاميالتراثقراءةسيعيدمنشعريليتثم

لهميسلميكادلابل،الآلةعلومفيالتهجييحسنونلاممنوأمثاله

علمبدونالشريعةفيتكلممنأنعلموقد،والهذياناللحنمنكلام

ينظر،أويفكرأنحالههذهممنينتظرفكيفقصير،بلسانتكلمباللغة

وهو:الأمةفيمكرمةذلكبعدلنفسهيرىأو

مهلالهقالتبمعروفهئمإذاكزةجنبيهبيننفسأيمارس

فيوالعلمانيينالشيعةعنهذهبفعلتهاليومينوبالمارقهذاإن

وإهدارالنبويةالسنةمصادرفيللطعن-مأجورغرمأزورا-المغرب

محوفيطمعا،الأمةأعلاممنوالنيل،وعدالتههريرةأبيصحبة

أحاديثومنهاالسنةدواوينمن!هالبيعنالمرويةأحاديثهم

ذلك.بعدللأمةيبقىوماذا،ومسلمالبخاريفيالصحيحين

ألهنريوسميلمةبيرلمسما!

ضدمنظمةحملةضمنمندرجاالكتابظهوريكونأنأستبعدلا

والتقيةأوالنفالتىالمكرفيمتمرسةمنظماتتدعمها،والجماعةالسنةأهك

احتفالاالكتابنالوقدسيمالا،الأمةمقدساتمنللنيلبسخاءتدفع

"بيانجريدةرأسهاوعلىبالمغرباليسارجرائدلدنمنواحتفاء

http://www.al-maktabeh.com
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بهوفرح،بالديننهزأعلمانيةمؤسساتبهوعنيت،الشيوعية"اليوم

يأظلمواالذين)وسيعلمثمرتها،نالوا،شنيعةشرصنيعةلأنهالشيعة

!.ينقلبونمنقلب

يبين،يكادولاطلابهبينيجمجمكانأنهقبلمنببوهنديفعهدنا

ثم،والتصنيفأوالكتا.بةالصحافةفيقبلمننشاطأيلهيعرفولم

نفاقه،منفخرج،الإسلامومقدساتالسنةعلىاليسارحملةإبانظهر

،الكتابهذابوضعهنفسهيفضحأنإلاوأبى،سرارهمنوانفلت

نأمنؤأجهلأضعفوهو،!نبيهسنةفيصالأربابرقيعلىوافتئاته

ذا:"-.االحدلثفىالححاء،قلةالوجهصفاقةلكنها،يصنف

ح!!لبيعن-.و--.شئت")أا!مافاصنعتستحيلم

أجاهاقاق،"المغربية"الأحداثفيالدجاجةصاحتدفإنه

منالدجاجلة،زمانفهذاولاعجب!!غاق"اليوم"بيانفيالغراب

.الآفاقشذاذ

جامفصبت!!"الثقلان"مفتيةالكوتريةسجاحسبقتهفقد

المغربية،الأحداثجريدةفيالبخاريالإمامعلىوسخائمهاشتاثمها

"الجلسة،فيوحشتهايؤنس"الكذاب"مسيلمةمنلهابدلاوكان

بوهنديفجاء،السنةفيالطعنبخمرةمعهاوينعم"،الكلبوسوق

عنتمنتعانيهمابعضعنهاويحملفيواسيها،بدلوهمعهاليدلى

،الرجالبأكفصفعمنالمؤازرةشيمتوجبهمامعهاوينال)2(،الردود

.والقذالالقفاصفحةعلىبالنعالوضرب

بينقراناالأياممستقبلفيستشهدالبيضاءأوسلالعليدريناماو

دواوينمنهريرةأبياسممحوقدرهبمهر،الكذابومسيلمةسجاح

إ.إالرمالفيالب!ريصحيحودفن،الرجالالصطبة

ولهمايحن،جنسهإلىإلفوكليقع،أشكالهعلىالذبابفإن

والفضلالعلمأهلمنأحدمنفماالمؤمنيهت،دعاءسهاماياروقينولزمرة

706(رقم:)2/371حبانوالى6932(:رقم)3/1284البخارممطأخرحه-ا

منصرمةأححارا،(الرابطة"ماقصفحاتعلىاللةحنهطهالعبزرركطترليقالدكنورأحرناألقصهافغد-2

اللةشاءإنلتححرهيجد،لوضديسالمرملأالأحجارمدهرماردا،،رلاحرالامع!اتحتلعلمالنة،سدن

قبل.صصناكهكانتكماالجفيات،صعإلىيرحعلحلهال!ن،الصبححروتلزمهالسمم،مقاصعي

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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ويدعوويلعنهماإلا،الكتابهذاأوالمقالاتتلكيقرأالبلدبهذا

!.وأبقىأشدالآخرة)ولعذابعليهما،

قدأنهالشريعةعلىسيوفهمسلواالذينالعاقونهؤلاءوليعلم

وعافيةسترفيكانواوقد،اللهبإذنواندحارهمسقوطهمساعةحانت

دخائلهم،فيعمايكشفواأنإلاأبوالكنهم،أنفسهمستروالو

غيرعاجلالهأهلهمماويريهمالأشهاد،رؤوسعلىاللةليفضحهم

واللهقبل،منهذهبوائقهمأعلنواكماذلكويعلنوايتوبواأنإلا،آجل

.تابمنعلىيتوب

أ!نسانيةواثيمامونيلأألئقافةبرمنريولرلم

وقيم!مادمم!هوقلدين،أخرىجهةمن:"أمابوهندييقول

كتابهفيوتعالىسبحانهاللةبهاجاءالروايمات،منأعلىإنسايخ!

جانبإلىبعد،فيماالثقافةأصبححشاثمةومن،!للبىرسولهوعلمها

ولذلك،بالمائةمائةصافدينهودينمنمافيهاكلليسالرواية

الدين:وغرالدينيحملالذيالتراثهذاتنقيةيحاوللالمضروع

العصوروتصوراتأفكارووالتقاليد،والعادات،والتاريخكالثقافة

الحديثعلوموما،الدينأنهعلى!للبيتنسبقدالئالسالفة

علميةمحاولاتإلا،والتضعيفالتصحيحومنهجوالتعديلالجرحومنهج

الأ(."كذلكيكونأنيمكنلاومادينايسمىأنيمكنمابينللفصل

تنبذالكونيةالثقافةمنوأمشاج،هنديةواذواقأهواءفهى

ملةعلىبراء،منهموالقرأنالقرآدن،بظاهرأصحابهاويتمسح،السنن

وحسينشحرور،ومحمدالبنا،كجمال،المعتزلةأفراخ"القرآنيين"

للأمة.دينايجعلوهاأنيريدون،وغيرهم،أمينأحمد

للسنةالمنكرينهؤلاءمشكاةمنايصدرالسخيفهذاوكلام

التقليدربقةمنالأمةتحريرباسم،الدينبأحكامالعابثين،النبوية

والتعديل،الجرحبعلميتحككتراهالناسعلىيدلسولكيوالأساطير،

يسمىأنيمكنمابينللفصلمحاولةكانالمحدثينمنهجبأنويتشدق

.!دينايكونأنيمكنلاومادينا

http://www.al-maktabeh.com.م2002يونير14/02-07عدد24،ص:الصجفةبحريدةالمنثررحرارهان!-ا
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المخذولينمنأمثالهمعفإنهإ،اكذوبوهوذلكفيعدقناهولئن

يضمواولمبه،يتهمموالملأنهم،والتعديلالجرح.ممنهجلهماكتراثلا

حقفيعليهأجمعوافيماالصناعةهذهلأهللسلمواوإلا،رائحته

البضاعة.هذهالشريعةعلىللشغبينتحلوالمو،الصحابة

نأالعواممنوأمثالهبوهنديفيوالتعديلالجرححكمفإن

له،يتأهلمالمماعلىيتجرؤواوألا،العلميةعوراتهمويشروايسكتوا

مناللهأوجبهماعليهئقمضفحتهالجهلمراتعفيللأمةيبدمنلأنه

لقليعلملامنستكتولومخاله،زخرفوبيان،حالهكشف

.الخلاف

الصغرفيهيلزشعبيا"إ!"علمايؤسسأنيريدبوهنديإن

يشاء،وكيفيشاء،ماواحدكلويقول،والجاهلوالمتعالموالكبر،

!سنبيهاسنةفيالأمةثقةويهدميجتهدأنفيالحقلهعالمانفسهويرى

بالهوىمنهمشاءمنويلغي،الدينهذابلغواالذينالكراموأصحابه

للجميعتتاحأنينبغيالتيالشعبيةالثقافةمنفهذابأسولاوالتشهي،

11

العامهناكيعدولمالنضجمرحلةحالياالإنسانأدرك"لقد:يقول

البلادفيتعلمهماالناسليعلموجاءوجالطافالذيالموسوعي

لأنغيرهيعرفهالاأشياءيعرفاليومالناسأقلأصبحفقد.الأخرى

نود..لذلكمضى.ممامقارناأكبربشكلاليوممتاحةأصبحتالمعرفة

ومنعالسؤالفقدأنبعديسألأنيستطيعجديداجيلانبنيأن

اكسمنفئةعلىلايقمرشعيعلمإنشاءونريد،طرحهالناس
ابىقين"عنوتمنعهأخرىلفئةتقدمه

ماكلويذكروايساهمواأناكسكلفعلىثمومن":ويقول

لأنه،الأمامإلىبالمسلمينوالمضيالتمحيحأجلمنصوابايرونه

القرآنأنندعىونحن،الحضارةقطارمؤخرةفينكونأنكبيرعيب

ظأوإما،أقومهيللتيلايهدياقرآنأنفإما،أتومهىللئ6!دي

.)2("كذلكوليسأقومهيالتيفينحن

.14:صالمابقالحوارنصانمل-ا

.14:صال!ابقالحوارنصانظر-2
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نأعناءوإنحد،ورعوناتههواهدونيقفلاالجاهلأنوالحق

ينقه!ولايفقهلاجاهلاتفهم

فيهيستويالذيالديمقراطىالشعبىالعلمهذافلعليدريناوما

.وإهدارالقرآنإلظءإلىيوماسينتهىالجاهلصوتمعالطلمصوت

:بوهندييقولكمالأنه،المبطلينرغباتتليلادامتما،الشرائع

تفكر،..فأنتللجميعوالحرية،للمناقشاتنعمدرات،للمص"لا

ماعلىالمستعانواللةالبغاث،تفكيرزمانفهذا)4(.أفكر.."وأنما

.يأفكون

زنردقاوصنانق!!!النبياصما!ل!يطعرلم!

بعدالتهم،شهداللةلأن،مطويبساطهمعنهماللةرضيالصحابة

.ممروياتهمالتسليمعلىالأمةإجماعوأطبق،بذلكالسنةنصوصووزدت

الذينالأهواءأهلشذوذسوىذلكفييخالفلمو،ثقتهمفيبحثدون

منبعدهمجاءومن،والمعتزلةوالخوارجكالشيعةبخلافهميعتدلا

قرركما،زنديقأومنافقإلاعدالتهمفييطعنفماالعصور،زنادقة

.الهدىأئمةمنالأمةأعلامذلك

فبساطهمإعنهماللةرضيالصحابة"فأما:اللةرحمهالذهيقال

اثظتمنيخرهمغلطكماغلطواوإنجرىماجرىوإنمطوي

علىإذأبدا،يضرلانادرغلطلكنه،الغلطمناحديسلمي!دفما

.)2("تعالىاللةندينوبهالعملنقلوهماوقبولعدالتهم

والمعتزلةالشيعةزنادقةفيهموطعنمقامهمعلىتجرأوإنما

سلكفيالوضيعالكتابهذابوضعهبوهنديانخرطوقد،والملاحدة

يجرءوالموهم،الصحابةعليوالناقمين،السنةعلىالطاعنينهؤلاء

إلممافتوسلوا،العوامنقمةمخافةمباشرةوالسنةالقرآنفيالطعنعلى

الصحابة.منالسنة(ونقلة،الشريعةحماةفيبالطعنذلك

أصحابمنأحداينتقصالرجلرأيتإذا:"زرعةأبوقال

حق،عندنا!الرسولأنوذلك،زنديقأنهفاعلم!النهرسول

.14:صالسابة!الحوارلصالظر-ا

42http://www.al-maktabeh.com:للذحصىالرد،يرجالا.ممافيهمالمتكلمالماتالرواة-2
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اللةرسولأصحابوالسننالقرآنهذاإلينماأدىوإنماحق،والقرآن

والجرح،والسنةال!بليبطلوالثهودنايجرحواأنيريدونوإنما!،

")1(.زنادقةوهمأولىهم

يحشر،أنيريدوالسردابينالطائفتينأيفيلنفسهبوهنديفليختر

بينالعائرةكالشاةليكونمرةوأولئكمرةهؤلاءإلىيصيرأنبأسولا

أساتذةمن،زمانهعالمنفسهويعد،ضلالهعلىيصرأنأماالغنمين،

الذيهذاخطورةيعيلاكانوإن،مصيبةفتلكالإسلاميةالدراسات

أعظم.فالمصيبةالصحابةحقفيأجرمه

حمأةمعهمتوبموأفكارهمتقلدذلكفيمارقينسلفالهأنوليعلم

الدين-بضرفهو-وماالدينشرفالحسينعبدسلفهفهذا،الرذيلة

والصديقونوالأصفياءالأولياءوفيهمالعدولفيهم"والصحابة:يقول

منالمنمافقونوفيهم،ا!لمجهولوفيهم،وعظماؤهمعلماؤهموهم

أهل)ومنبصراحةذلكيعلنالحكيموالكتابوالعظئم،الجرائمأهل

حجة،فعد)وفم(نعلمهمغنتعلمهملاالنفاقعلىمردواالمدينة

."لحديثهموزنلاالجرائموأهل،أمرهتبيناطلومجهول

الصحابةفيلا،المنافقينالأعرابفينزلتإنماالآيةهذهأنومعلوم

ا"ةلكلمالمحرفيناليهودأخلافعلىاللةفلعنة!والمهاجرينالأنصارمن

مواضعه.عن

:وقالعليهايحسدلاوجرأةوقاحةفيالمحترقالشيعيهذاتناكدثم

الصطبة،لفظعليهمأطلقوإنالجرحمننعفيهملا"فالوضاعون

غنىفيونحن،وعبادهولرسولهوجلعزاللةخيانةإعفائهمفيلأن

ومن!ي،أصحابهمنلحين،والمطوالصدقين،والعظماء،بالعلماء،

الألىب..إنلأوليقدو!!وجعلهاالكظب،مترلةأنزلهاالتيعترته

ومعاوية،والمغرة،،)جندببنوممرة،هريرةأبايعفونإنماالجمهور-

4و:الغدادىللخطيبالروايةعلملطالكفاية-فى

فطكلامهجاقفيذلكيظهركما،الثيعةعندالمعدلينالمجةأهلمنالصحابةبذلكيقصد-03*2

ا.أالصحابةمنصتةإلايحبرنلاوالعةالص،أخر

ام999الملتقىفثورات،الرابعةط،6:الدينضرفالحسينلعبد،حريرةأبر-3

الثييما"المح!9(مجلةأكدتهكمااثماكس،لالصحابعنهاللةرضىحمرةيصفرنوالجة-4

مجلةوحمى،!افىعلىاعترضأنهفيهاالثعةيدعيخدببنحمرةعلىمكذوبةقصةفيملخرا

اللة.سيلىعنتضلهمحئالاصلامبلادفيللأطفالموجهة

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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فيلكونهم!اللةلرسولتقديساو(مثافم،ومروان،العاصوابن

تقديساننتقدهمإنماونحن،وسلمعليهالنهصلىعحبهمنزمرة

منالحقيقةفهمممنعقولهمفيالأحرارشأن!ولسنتهالنهلرسول

.()"والتعظيمالتقديس

دئةالخائنالعبدهذاعندكذابونوضاعونكلهمالصحابةفهؤلاء

الروافضهؤلاءيزعمهاعلميةموضوعيةفأي،وللمؤمنين!ولرسوله

؟.الخراصون

جصريرايائيلىمقلرسارقبومنري

نأوأردنا،المحرفةصحفهفيالمغبونهذاسخافاتإلىأتينانحنفإذ!

يجتروجدناهالأصاغر،فيهلزالذيالضبى""ا!ممنبضيءنتعلق

كعبدالضلين،أسلافهخطواتويقلد،القديموالمعتزلةالشيعةضلال

"،هريرة"أبوكتابمؤلفالرافضيالموسويالدينلثرفالح!بين

نحتلق"صحابومائة"خمسونكتابصاحبالعسكريومرتفمى

".النبويةالسنةعلى"أضواءصاحبريةوأبي

فيومراجعهمصادرهإلىواحدةمرةولايشرلمأنهلاحظتوقد

لئلانجي،مقلدذلكجميعفيأنهمع،ساقهالذيالغثاءهذاكل

فالشيعةعجبولا،والتشيعالزندقةفيمشاربهالناسيكتشف

الأمة،هذهفيوجدوامنذالخيانةالكذبفيأصيلةمعادنوأفراخهم

التقية.ستارتحت

الأمانةادعاءفيالعريضةدعاواهمنذلكبعدتعجبأنولك

إلىللوصولالهادئةالعلميةالمناقشةإلىالمخالفينودعوته،والموضوعية

،هريرةلأبولفقهافتراةفيماالإسلاملأمةاتئينأولوهو،الحقيقة

فجةبعباراتيتسافهتراهحيث،والموضوعيةبمالأممانةالملتزمينوآخر

بناللةعبدعنهريرةأبيرواياتأنفي،المستشرقينكلامهاينمق

الثظفةفيقدمموفىلهاوجدتإسرائيليةمناوراتإلاهىماسلام

http://www.al-maktabeh.com.6:الاتجأالمرحع-إ
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القصفيزعمهحسبالمتفننهريرة(بيدعلىالإسلامية

)1(.والرواية

جميعفيالعواهنعلىالكلاميرسلفسارالمتحذلقهذاتحايلوقد

منيحهالةاستلهاالتيالحديثنصوصاستثنيتإذافأنتكتب،ما

ممدرأيإلىإشارةأيتجدلا،والتاريخالحديثكتبمنالحاسوب

فيولاالهوامشفيلايخره،عننقلهاسخيفةأف!رفيمرجعأو

شنشنةوهي،أمرهينكشفلاحئوذلكإ!فهارسولا،الفهارس

صغاريعرفها،مكشوفةوسرقاته،باديةفعوراتهأخزم.مننعرفها

الشيعة،منلأسلافهمقلدسارقفهو،الإسلاميالتراثفيالباحثين

إ.إشخصيةوضعفوجبن،علميةخيانةوهذه

وضوحهملهمونحمد،جرأتهمفيهمنقدرمنالبدعأهلبنإن

فهميرومعلملطالبغئلاالذيالزنحشرياللهكجار،وصراحتهم

ببدعتهيجاهرمعتزلياكانوقد،تفسيرهعناللهكتابفيالبلاغةأسرار

،يناقشونأويناظرونمنمذهبويدركوا،الناسليعرفهيخفيهاولا

ذلك.علىلايجرؤونالمنافقينمنالجبناءلكن

منقمقأنهسوىتقدممنعلىشيئايزدلمذلكإلىوهو

منعليهاومج،معانيهاحرفثمهريرةأبيعننصوصاالحاسوب

السنةعلىالطعنأثمةمنلقفهمرذولاكلاماحولهاونفث،سخافاته

اكتشافهذاوقالعنه،اللةرضيهريرةأبيصحبةأنكرثم،النبوية

!.إليهفانظرواجديد

بصربهمقومعنالنورويحجبفاقدهالنوريعطمنفسبحان

بشىءجاءقدأنهالعامةليوهمهوفإنماوتحليلنقدمنيدعيهماأما

بنفسينعق(لفيتهفقدذلك،غيروجدالنظرأمعنمنلكنجديد،

كتابه،فيالشيعيالدينلثرفالحسينعبدرددهالذيالخبث4المكر

إشارةأيدونكثيرةمواطنفىوتلبيساتوشئبهاأفكارامنهوقد!3نقل

)2(.المضللةالأراجيفهذ،فينعمتهوليإلى

.84،59:حمريرةأبوامحرراحع-ا

58.:حندىلرحعريرة"أبوو"أكثر79ص:الحسينلعبدأبوحريرة!اببينقارن2

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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وتقارنه،الموسويالحسينعبدالرافضيكتابتطالعأنولك

أينمنوتعلم،بنفسكسرقاتهعلىلتقفالممسوخةبوهنديبصحف

لئلا،الضلالموردعنعنسكتثم،لالحبهذاهنديبوشرب

!إ.والاختلالالترديفيغايةأصحابهيعلمكماوهي،الحالتنكشف

عنروىصحابيبةدراسة"هذه:الموسويالحسينعبدقال

وسائرالجمهورصحاحعنهوروتأفرطحتىفأكثراللةرسول

الكثرةهذهإزاءيسعناولاأيضا،أفرطتحئدأكثرتمسمانيدهم

والعقليةالدينيةبحياتنالاتصالهامصادرهاعننبحثأنإلاالمزدوجة

فيهاالنظرتجشمعنيغنيناماإلىلتجاوزناهاذلكولولاساشرااتصالا

أ.)أ(؟وفيه

يجدهريرةأبيأحاديثفياقماملإن":بوهنديبقولهذاقارن

مهاجرينالصحابةيروهلمبماوانفراده،الروايةمنإكثارهمسألةأن

ماغيرفىهريرةأبوأثارهاوقد،عصرهفيجدلمحطكانتوأنصارا

)2("والمدارسةالظملمنقليلغرإلىتحتاجردوداعليهاورد،رواية

السابقة،الفقراتفيلهاتعرضناالتيالرواياتنفس"وهى:وقوله

منمجموعةحملهاأثارتح!اللهلرسولصحبتهتؤكدأنبدلوهي

.3("المسألةهذهفيالتحقيقإلىيدعوناماوهو،الشبهات

معيفلحوالموهم،الدارسينأسلافهبعدبوهنديسيدرسذافما

الحقير؟!!المقلدالسارقهذايفلحفكيفالشر،فيتمرسهم

منروىمامجموعفي"نظرنا:الموسويالحسينعبدقالوقد

وحدههريرةابيحديثإلىبالنسبةفوجدناهالأربعةالخلفاءعنالحديث

حديثا)142(هوإنمابكرأبيعنرويماجميعلأنه!ه(؟من)27أقل

)146لعثمانماوكلحديثا)537(هوإنماعمر،إلىأسندماوكل

5:صالدينشرفالحمينلعبدهريرة"أبو-أ

.3:مريرةألرامحر-2

54http://www.al-maktabeh.comةهربرةألرامحر-3
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فاذاحديثا،1411فهذهمسندا)586(علىعنرووهماوكلحديثا(

")1(.نقولكماالأمرتجدوحدههريرةأبيحديثإلىنسبتها

:بوهنديوقالقبلمنسلفهعملكماأرقامابوهنديفعمل

إلىتصل،العالميةترقيمحسب،التسعةالكتبفيالمرويةأحاديثه"فعدد

مجموعمنه!ه50.14نسبةتمثلوهيحديثا،96216علىحديثا0874

.")2(الأحاديثهذهسبععلىيزيدماأيبمالأحاديث

بناللةعبدحديثعنبحئناوقد:"الحسينعبدالرافضيوقال

دونفهوشيئا،العددعلم3!هذايزيدلامسند،سبعمائةفوجدناهعمرو

."يخفىلاكماهريرة(بحديثمنالسبع

يشهدهريرةأبيعندالروايةواقع:"إنبوهنديالمتشيعوقال

علىعمروبناللهعبدروايةتغليبمنالرواياتإليهماتذهببعكس

فيعمروبناللةعبدالرواياتمجموعيكونبحيث،هريرةأبيرواية

هريرةأبيروايماتثخلبينمما..رواية131541تتجاولاالتسعةالكتب

.("مراتسبعالمقدارهذا

بوهنديوتدبيجالتعبير،فيتفاوتمعوالخطىالمسالكنفسفهي

جاهلوالثاني،متمرسكاتبالأوللأن،الحاسوبمنبنقولكلامه

غبيالصاإلاواللةكانوماألمعيا،ذكيانفسهظنمقلدفهو،متلصص

لهليسوسطرهكتبهوما،العميانعلىتخفىلاومشاربهمصادرهلأن

كتابنا.هذاوقالهناإلىهنامننقلأنهسوىجديد،أيفيه

المصنفين،زمرةفيبهالينخرطصحفهبهاسودأراجيفوهى

كلعلىالذكروسوء،الناسسخطسوىينلولم،عوارهفانكضفت

تلكيخترعأنمنوأنجىأجهلأنهللعيانظاهرابدىوقد،لسان

منأشياخهسطرهلمامقلدغرابفيهاهووإنما،صنعهمنالتلبيسات

وعظم،السنةعلومفيالمغبونهذامقامنعلمونحن،والملاحدةالشيعة

الإسناد.وصناعةالعلمبآلاتجفثه

.28ص:الدينضرفالحينلعبدهريرةأبوأ-

3:صامريرةأبوامحرا-ا2

.31ص:الدينشرفا-لسينلعبدمريرةهـألو

محبهم.صفحاتأرقامفشاهتقلركملاكتقداللةوصبحان،31:صاهريرةأبر-"اكثر4

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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جديدمنالشقىهذايبعثهأنأرادالذيالمكضوفالخبثوهذا

أصحابه،ونسفنسفهمنالنقادوجهابذةالمحدثينأعلامانتهىقد

وساوسه،لقمعشافكاففهو،كلامهملهنكررأنإلىبحاجةولسنا

فيلاوأنه،أمرهووهاء،زندهانكسارإلىالقراءننبهأنحسبناوإنما

بخير.يأتهمفلنأصحابهوجههوأينماالنفير،فيولاالعير

كتبالعلمانيةوأهلاسه،الشيعيةوساوسهلعلاجشاءإنوليقرأ

منالسنةعلىاضواءكتابفيلماالكاشفة:"الأنوارمثلالنقادأعلام

اليماني،المعلميالرحمنعبدالعصرلذهيوالمجمازدط"والتضليلالزلل

السباعي،مصطفىللدكتور،التشريعفيومكمانتهاالسنة"وكتاب

الرزاقلعبد"المحمديةالسنةأضواءأمامريةأبي"ظلماتوكتاب

صحضة.

لو،الترابشبههمعلىوأهالواالضالينأسلافهدفنواقدفهؤلاء

المهاويهذهفيمعهميلجأنإلاالمارقهذاأبىلكن،ويعقليعيكان

.منقوصغيرمعهمحظهلينال،الوخيمةمراتعهمفيويزاحمهمالرذيلة

.الكلابجيفإلىهداهملومدليلالغرابكانوإذا

اوا!نشاداوا!طادالنصرل!ينتقرالأ!حؤوجمللصاؤا

لصناعةولااللغةلعلميثمملم،الآلةعلومفيأميصحفيبوهندي

فيالأميةمحوفيدروسإلممايحتاجأنهليظهرحيث،رائحةالإنشاء

بينمعروفذلكفيوتاريخهالإنشاء،ومبادئوالإملاءالنحوقواعد

"محترفسماهمحترففيتخرجهبعدأيامهقضىفقدوطلابهأصحابه

عن!رسولهوكلاماللةكلامفيهيحرف"القرآنيةالدراسات

مفسرلأنهالتفسر،كتبيراجعأنإلىحاجةيرىولاموافحغه،

بذلكليؤسس،الكتابماولاالسنةمايدريلا،كذابألمعي

لااللةلأنأراد،مالهيتململكنالأغبياء،لهيصطادضلالةمسضنقع

المفسدين.عمليصلح

قدمغثاءهي"نقديةتحليلية"دراسةحماهاالتيالسخافاتوهذه

بينالجمعيحسنلموالزمالن،تقاعد-بهبوهنديلكن،أسلافهإليهسبقه

صديدهم،ويجتربأشياعه،ليلحقفجاء،الأيامهذهسوىالحروف

http://www.al-maktabeh.com
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جهلمعر!النىأصحابعلىغيظاتتميزدنيئةونفس،عليل.ممنهج

الفهم.فيمواضحهاعنالمحرفةوالنصوصالفصوصتلكفيوتلبيس

ومرتضى،الموسويالحسينعبدأنأسلافهوبينبينهوالفرق

الدسفيأقلامهمتمرستمردةرؤوسريةوأبا،العسكري

هذهفيمبتدى،المقلدينأمةمنش!قيتلميذوبوهندي،والتحريف

وعوارهجهلهوظهرعثاره،كثرلذلك،هنالكمايدريلاالصنعة

فلوا!!،اعليهالناسوتساؤلالروايةمن"الإكثاروضعهعنوانأولمن

الجرحروفمعافييتعلمأنلأجلجلدا،لأوسعهقبرهمنالزنحشريقام

له.قيمةلاساقطبكلامالصحفويسود،يكتبأنقبل

النحوأصولفيعجيبة.ممدرسةينفرديكادوعثارهلحنهلكثرةوهو

المغبونهذامدرسةعلىنتعرفأنبأسولاوالإنشاء،والبلاغةوالإملاء

متولجا.الخاسرةالحداثةأبوابفيلهنجدلعلنا

اا!نشا!االنعرلم!الهنريةألترسطالبعرالأبيفعصورشلأ

و"محدثةبوهندياليوميمثلهابها،للعالمينقبللاحديثةمدرسةإنها

النحرأبوابفيالدنيامدارسكلعنتميزتالبطار،خديجة"الأحداث

"جهلويه،جن!من،قردةنحاةشيوخهامدرسةوالإنشاء،والإملاء

مدرستينحاةيضاهون،الصحفيةتعالمفيأئمةونصرويه"،وهندويه،

منالمدرستينبنيانعلىأتواقدإلاأراهممابل،البصرةالكوفة

الصحفأعمدةفيالعربيةسننهاونسفواصروحها،وهدمواالقواعد،

السوقة.وجرائد

على"الثقلان"ممتةنحوبالألفإليهالمضافالمثنىيرفعوننحاة

"الثقات!تاءويربطون،مالكلابنضلافاإ!اطرثبنيلغةفيرواية

عنبعضهاونيابة،وعلىكعنالجر،بحروفالتلاعبفىمذاهبولهم

فيولا"اللبيب*مغنىفيهشامابنلايعرفهمماقكان،كلفيبعف!

بينالروابطرصففيعجيبةحلزونيةوأساليب"الندىقطر2

المخثوجمعالتكسر،جموعواستعمالعندما"،"وحتىمثل،الجمل

ولاالأصمعيهايسمعلمقوالبفيوالممطدوالنعوتوصياغة،المعتل

،وتبريرات)-نحوولاسبويه،العلاء،ابنولاالك!ئي

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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أحديعرفهلامما،ونحوالعجائى.."الطابعوبغتتها،وفجائيتها،

!إهنالك

لناكشفالنحواللغةفيحديثةمدرسةالقرآنلغةأبناءياهذه

.الصبيانورطانة،العجمكلامفيوسننهاوأساليبهاأصولهاعنبوهندي

يفقههالاأغتام،جهلةبلغةويرطنون،بالعاميةيفكرونوأدباءنحاة

إذاالبطار،خديجةبوهنديعلىتتفوقوأحياناجان،ولاإن!

تنحطثمالسماء،فيسامقاأسلوهاتظهرفقراتيلقنهامنوجدت

وافذيان.اللحنفيالأسفلالحفيضإلىالمسكينة

أمر،وغداخمرواليوم،الناسبيندولالأيامفهيبأسولا

عدةمنلهموليس،الأميونالصحفيونتصدرالعباد،جهلولبهثافة

أئمةبهايهاجون"الهنديةو"اللغة،الأعجميةالرطانةهذهسوىالعلم

.الأنامبينالفضيحةمنتخجللاووقاحةصلففي،والإسلامالعروبة

بومنزي"،لعمائبية"لفةصرلمدمزليةنفما!

عنلكيكشف"هريرةأبو"أكثركتابفيتطالعهعنوانأول

هذامنبعدهاتعجبأنولك،العرببلغةالمغبونهذاجهل

والأقلامالطروسحملةضمننفسهيحشركيفابىئس"الدكتور"

اكسوتسماؤلالروايةمن"الاكأرعنوانأولليضع،المصنفين

.!!ااعليه

تقولإذ،العربكلامفيالأسلوبلهذاوجودلاأنهعلموقد

على"سألكلامهاسننفيتعرفولاالشىء"عن"سألالعرب

الألفاظلهذهأثرفلاتساؤل!"ولا"تساءل،تعرفلاكماء"،الشي

،فلانفلانا،-وساءلىساءلتتقولأنولك،العربيةقواميسفيوالصيغ

الثقفى:محجنأبوقالكما

)1(خلقيوعنحزميعنالناسولم!اثلوبهرتهماليعنالناستسأللا

كانإنوبرهانادليلاالهندي!قواميسهمنبوهنديلناوليخرج

العربقواعدمنيفقهولابشىء،يومنلاأنهأعلموأنا،دليلعنده

جمجمبىبر!

7http://www.al-maktabeh.com/!3ححر:لابنالصحابةتميزفيالإصابة-أ
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استحسنهكلامأعجبهفإنله،عنكمابالحروفيقذفبلحرفا،

!!.فضيحةمنلايرعويوشيء،كلفيالاجتهاديرىلأنه،وسطره

...عليهوالردالأمرهذاإلىالتطرقإلىدعاه"مماقولهإلىانظرثم

.اللة")1(إلىوسيدعوهم

إلىهيعربيةبحروفألفاظاويكتببالعاميةيفكرالمغبودأفهذا.

فيلهالاوجودوأساليبكلماتفهي.أقربالسوفوكلامالعامية

تخرصهجرابمنبوهندياستلهاهجينةلغةهيوإنماالعربيةقواميس

.وهواه

إلىفلانا*لأ"دعماتعرفولا"تطرق"تعرففلاالعربأما

إلىرفعتهأوفلاناشكوتتقولبل،العواملغةفيإلاالظضي"،

."الطوارقوطرقتى،طارقوطرقئ،الباب"طرقوتقول،القاضي

عنلاتصدرالئالهجينةولغته،الركيكةتراكيبهمناعجبثم

"ويرفع:"هريرةأبي"تدليسمبحثفيكقوله،الصبيانمنالمبتدئين

والمخالفةالاكثارمعضلةعلىأجمابعندماوحتى!،البيإلىأحاديثه

")2(.الشيوخهؤلاءعنرواه.مماعلاقةلهذلكأنيذصلم

هريرةلأبي!ىالبيدعاءمعجزةبوهنديفيهينكرآخرموضعفيو

لاوإنه":يقولشيئا،ينسفلموضمهرداءهبسطلماشيئا،ينسىألا

حيثكهذا،موقففيديتهمأبسطعلىالصحابةيحجمأنيعقل

إقناعيستطع"لمويقول،"هـمباشرةذيما:منهميطلب

هوإلاهمايشهدلا،تبريراتمنإليهيذهب.مماملأ!إكثآرهالمشتكين

."نفسهعن

وهو-الصحابةكلهريرةأبيرواياتتجاوزتوعندما"ويقول

إليها،تطردماالتيردودهكانت،رواياتهوملأت-إليهيطمحكانما

.5ةمربرةأبربهرا-

.05:مربرةأبرامحر2-

.27:السالقالمرحع3-

.28:الابقالمرحع4-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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القصصيالطابععنكشفتوالئإكظره،تبريرتحاولوالئ

)1("وأخبآرهيبممرليدالهاوالع!

العربأنبوهنديوجدالعربيوالبيانالمعانيعلممجاميعأيففي

ء،الشيعلىوأحجم:تقولأوكذا،فعلعندما:"وحئتقول

بخ.".نفسهعنوشهد،وتبريرات

تشيركلهاكثيرةالمعئهذافي"لمإلنصوص:آخرموضعفيويقول

نفسهيرىووقاحةصلففيويقول.بغتتها")وا!عةفجماش!إلى

توجدالسننكتب"فإن:الحديثأئمةا!ىلستدرافيها

الدينمنجزءبأنهايوهمماوهوومحقوفة،مرفوعةأحاديثفيها

.براء"منهاوهوالإسلامى

يعيدواأنأمثالهمنالسفهاءعلىفيهايقترحعنجهيةفييتطاولثم

الحديث،أئمةكتبهماتتجاوزجديدة.ممنهجيةالحديثعلومقراءة

وتنفرالأحماعتمجهابلغةجهلهشقاوةفيمتعثرارأسهأمعلىفيهوي

.الطباعمنها

علىليطرحالأنجارهذهثملالوجودهذاولعل":يقولحيث

شكوكابمالكتب!الحنيفهذهمصداقية

ورجمالات!وقواعدهالحديثعلومفيالمعتمدةالمنهجيةيمعلى

تدفععميقة..أسئلةومصطلحاتهوتجريحهوتعديلهوتضعيفهوتصحيحه

علطهىماتتجاوزجديدة.ممنهجيةالعلومهذهقراءةإعادةإلى.!الما
الألىحميم4(.

والأساليبالألفاظهذهالجاهلالشقىهذااستلأين-فمن

قراءةالأغبياءمنأمثالهحعسيعيدأنهمنيدعيهمامع؟إ!الهجينة

الأسانيد،ودراسةالعللوعلم،والتعديلانجرحوعلم،الحديثمصطلح

يحسنلاوهوقبل،منالمحدثونعليهكانماتفوقجديدة.ممنهجية

.32:حريرةأبربهر-ا

.59:الابقالمرحع2-

.29:الابقالمرحع3-

http://www.al-maktabeh.com.29:الابقالمرحع4-
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معواللغةالشريعةمحنةفياوالإنشاء،الإملاءالنحومبادئفيالتهجي

.ا!الغنادرهؤلاء

العوجاء،اللغةهذهمنيأنفونالابتدائيةالشهادةتلاميذإن

،العواممنالمتطفلينظلمربهاإلىتشكوالتيالعرجاء،والأساليب

فيهوتضلالأقدامفيهتزلخطير،ميدانفيالكتابةمقامالمتسورين

المعانيبعلمفكيفوالإملاء،النحو.ممبادئاللةخلقأجهلوهم،الأفهام

والانشاء.والبيان

ذإ،العربيةعلومفيالمغبونهذامزلةالقارئأخيلكيظهروهذا

وأ"الأطفال"رياضيلزمأنبهأولىكانوقد،رائحةلهايشملم

والشنار.الجهلهذاعارنفسهعنليمحوالصبيانمع"القرآن"كتاتيب

الفضائحهذهبعلى،مكرمةإلىنفسهتلىعوهكيفلأعجبوإيئ

،الأعلامالصحابةمقامعلىيتطاولوكيف،المرديةوالزلاتالمخزية

الأسفلوالحضيضالدركهذافيكانمن،البيانوأئمة،اللغةمعادن

بالعاميةويفكر،اللغةمقدماتفيويتلعثميتعثر،الآلةبعلومالجهلمن

؟؟العربيةيقيمفكيف

يستفتونالذينالضربمنفهوغلب،لماباقلاناظرلوبوهنديإن

بالعلوملا،والأكمامبالشواهدويأكلون،بالفضللابالشكل

.والأحكام

حمارمنلكياالناسلقالخزثيابرالحطلبسفلو

مثليلحنونيكونوالمالطلبفيأقرانهكانواممنالمعاهدطلبةإن

بهوتقاعدشقوته،بهتقاعستبوهنديلكن،الفاحشةاللحود!هذه

"الأميةمحوفيدروسإلىيحتاجالبائس"الدكتور"هذافأصبح،زمانه

."والمحادثة،المختارة"القراءةكتبمن"اللغوية

بهويقف،هريرةأبيفيبالطعنلسانهيلوثأنقبلوأنصحه

الذيسلامبناللةعبدتكفرحمأةفيبولوغهجهنمنارشفرعلى

النهموقواعلىا!دثةنموصيراجعأن،بالجنة!النيلهشهلى
الابتدائية)المدارسلتلاميذالمخظرة""القراءةكتابفيوالاملاء

الصغر،العصفور،الأولى"مدرستي:مثلنصوصافيهاوليطلع

لان،بروت،الجامحيينمنلجةتاليصوالالاء،والإملاءوالقواعدالريةالقراءةفيصل!لةوهى-لم

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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الحطمة،بنفسهالمعجب،الكاذبالمتطبب،الملكألباسالعدل

فياللةشاءإنلهنافعةدروسافيهفسيجد.."الحزينومالكوالثعلب

الآجروميةوشروح،والأدبالبلاغةكتبأما،وجنانهلطنهتقويم

السماء.وصعودالصدخرطفيهامافهموبينفبينه،والألفية

(لزا!كتلقوؤنهص!ألنبعيلهفىح!مرلرةؤباؤبىومحواه

هريرةأباعاصرواممنالسلفأنبادعاءكتابهالشقيهذااستهل

يشهدأحدلاوأظ،مروياتهفييشمكونكانواوالتابعينالصحابةمن

عبدساقهالذيالغثاءنفسحضرحيثيروول،فيماهريرةاببثقة

عنهاللةرضيأباهريرةيرميفهوقبل.منوأبوريةالدينشرفالحسين

اختلقهاالتيوالروايات،والكذبالوضعنتيجةكانإنماإكثارهبأن

.!اللةرسولمن!عهاأنهوزعمأميةبنيزمنفي

الروايةمن"الإكثاربوهنديكتابمنالأولىالفصولتتبعتوقد

كتمان،روايتهمثليروونلاوالمهاجرونالأنصار،عليهالناسوتساؤل

فوجدتها"غزوانابنةمع،بطنيبشبع..!اللةرسولملازمة،العلم

شرفالحسينوعبدريةأبوساقهقدىمسخيفلكلاممفذلكةعناوين

عناءسوىيذكرجهدالبوهنديفيهأجدولمقبل،منالشيعيالدين

عنتنمسخيفةساذجةتعليقاتمعوالاعتقاد،التبنيووزر،النقل

.وغبآوةجهل

ليوهمواحد،موف!وعفيمتضاهةبرواياتالووقاتهذهملأوقد

إلاهيوماعدةأحاديثوأنها،الأدلةبكثرةأتىقدأنهالقارمم!

حلقةفيويدور،المغبونهذايكررهاواحد،لحديثمتشاهةروايات

الشاعر:بقولشبيههذاوصنيعه)1(.مفرغة

شسعالهااتخذتنعليانقطعتإذافماننيإنيثموإفيوإني

عنوسكتبعضهانقلحيثكثيروتلبيستدليصعلىانطوائهمع

وعلق،الممجوجوالتحريفالمعوجالفهممنبأمشاجخلطهاثمبعض،

والنظر.الفهمفيوسذاجةغباوةعلىيدلسخيفبكلامعليها

http://www.al-maktabeh.com.42صإلى4صامريرةأبراكثر"كتابهفيالفهمفيالمحرفةالصرصحذهراحع-أ
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مسكيناوهاجرتيتيما"نشأتهريرةأبيروايةساقأنهذلكمن

إذالهمأحطب،رجليوعقبةبطنيبطعامغزوانلابنةأجيراوكنت

وجعلتواما،الدينجعلالذيدئهنالحمدركبوا،له!!إذاوأحدونزلوا،

المعئ.نفسفيأخرىرواياتأربعبإيرادأعقبهاثم،إماما")هريرةأبا

أولفي"!الئهرسوليلازمهريرةأبوكان:"هلبقولهتعقبهاثم

يجمعأنيمكنوهل؟بطنهملءعلىعفانآلعندأج!را!نأمأمره

حديثلسماعالمسجدفيوالاعتكافعفانبي!تفيالحدمةبين

المإلسواقهمبأموالهمينشغلونوالأنصارالملاجرونأكان!؟اللةرسول

."؟يسمعونيكونوالممايسمعحتىإجارتهيتركهوو!ن

لمو،إليهانقطع!النيعلىقدملماعنهاللةرضيهريرةأباأنمع

وعقببطئبطعامغزوانلابنةأجيرا"وكنتقولهأما،بغيرهيخلطه

قبلكانفهذاركبوا"إذالهموأحدونزلوا،إذالهمأحطب،رجلي

بعمليشتغلولم!البيلزمأسلمفلماخيبر،في!النيعلىقدومه

أجيراظللوالجوعمنيصرعأحيانايخرجكانكيفوإلا،أجرةولا

؟ا!إسلامهبعدعفانآلعندبطنهملءعلى

وقلوبافارغةعقولايجدلعلهويتحامق،يتسافهبوهنديلكن

!إ.وسخافاتهشبههمنهاتتمكنمضطربة

عملهجرتهمنذ:"أباهريرةأنعليهيدندنكانماإلىانتهىوقد

رسولبملازمةلهعلاقةولا،بطنهملءعلىكزوانوابنةعفانلابن

منالمظلفو!اعالمسجد،فيبالاعت!فولابخدمتهولا!اللة

اتصةبالمعجزاتولاوالأنصار،المهاجرونيسمعهالمالتيالأحاديت

وإمامةماللهعارإذاحتىالإكظر،وهذالظتالمطلهذهالمبررة

منجمعهبماوالتحديثللفتوىانتصبعثمانوفاةبعدوسل!ن

لماوالمخالفةبالإكثارعليهالناساحتجولما،الكتابوأهلالصطبة

نقومالتيالتبريراتتلكاختلقوانصارامهاجرينالصحابةبهجاء

.)3(بمدارستها"

.24ر6:حديثالأحكامكتاب،الشنفيماحةابنأخرحهأت

.43:هريرةأبرامحر-2

.44-43:مريرةأبرامحر-3
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124.........-.................................-................-.-......بوهنديالمتثغنحازيكضففياالنديالحسامسل

لاستحقمحتسبونالعلمهذاعلىكانلوهوإلاإلهلاالذيواللة

والصفع،بالنعالالضربالنصهذافيساقهاجملةكلعلىبوهندي

علىالكذبوافتروتحامقتسافهلماجنقيللوإذ،الرجالبأكف

جهلهفيالمتخبط،دينهفيالمتعثرهذافعلهماعلىشيئازادماالمسلمين

وأوحاله.

مننكسطأنهذيانهفيبوهندينصددتىأنأردناإذايلزمنافإنه

كما-اختلقهاإنمالأنه،هريرةأبيمروياتكلالنبويةالسنةمصادر

.مملازمةيشهدحديثكلونهدر،عثمانوفاةبعد-المارقهذازعم

حفظه.وسيلان!ي،للنيهريرةأبي

رضيهريرةأبابأنتصرح،وزمانهعصبره(هلشهاداتؤهذه

والفبط،الحفظوقوةالروايةسعةفياللهآياتمنآيةكانعنهاللة

لأبيشهدأحدلاأنةزعمحينكذلكبوهنديعنهاعميفهل

؟.نفسهعنهويرويهماسوى!هللنبىالملازمةوطولبالحفظهريرة

رسولأصحابمنأحديكن"لم:قالالحسنأبيبنسعيدفعن

هوزمنمروانوإن!النىعنهريرةأبيمنحديثاأيخر!اللة

فلماروينا،كماارووقالفأبىكلهحديثهيكتبأنأرادالمدينةعلى

يحدثههريرةأبوفجعلودعاهثقفاكاتبالهوأقعدمروانتغفلهعليهأبى

تعلم:مروانقالثم،أجمعحديثهاستفرغحئ،الكاتبذاكويكتب

عليفاقرؤوهقالنعمقال،فعلتوقدقالأجمعحديثككتبناقدأنا

قالتمحهتطعئوإنحفظتمقدإنكمأماهريرةأبوفقالفقرؤوه،

فمحاه")1(.

كاتبالزعيزعةأبوحدث!قمالالأنصاريعبيدبنعمرووعن

خلفوأجلسنييسألهفجعلهريرةأبيإلمماأرسلمروان"أن:مروان

وراءمنفأقعدهبهدعاالحولرأسكانإذاحئأكتبوأناالسرير

ولاقدمولانقصولازادفماالكتابذلكعنيسألهفجعلالحجاب

)2(.أخر"

!2/95:النبلاءأعلامسرا-

2/895http://www.al-maktabeh.com:الابقالمصدر2-
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فيباقلمنأجهلوهوبوهنديينتقدأويحللأوسيدرسفماذا

يرولم،جهلهعتبةيعدلمحيث،والتاريخوالسيرالآثارالسننمعرفة

الإحاطةبلهوالاستقصاء،التتبعسلميرتقىفكيف،أنفهمنأبعد

الحديثمنلايعرفالمسكينلأن،وتلبيسهكذبهثبتوقدوالاستقراء،

،والرواياتالطرق.ممظانشنيعجهلمع،الحاسوبمنيقمشهماسوى

الحروفوتهجيالكتابةعنيعجزمنإلاعنهيعجزلاعملوهذا

الأميين.صغارمنالعربية

حديثمعالظشلةتجربتهيكتبأنبوهنديأنصحفاننيوإلا

ويقدمهاواحد،بحرففيهعليهالفةيفتحلمالذي!اللةرسول

محدثاتصبحيسميها:"كيفورقاتفيالجهالةسوقفيللمتسولين

"إ.معلمبدونأيامخمسةفيهنديا

،!للبيهريرةأبيملازمةباستفاضةمصرحةأخرىنصوصوهذه

بينالأغرالقمرشهرةاشتهرتله،ص!دعائهببركةحفظهوسيلان

والعلمانيين،الشيعةمخانيثفيهاالحقإبصارعنوعمي،المسلمين

تبصرولو.لسانكلعلىالمذمومةوالحثالة،السلالةهذهمنوبوهندي

الجهلةأينلكن،الجندلصكيصكهماالنصوصمنلوجدقليلا

؟.الإسلامأئمةشهاداتمنالعميان

رضيهريرةأبيلحفظالتسليمعلىوخلفاسلفاالمسلمونتتالىوقد

منتلاهمومنوالتابعينالصحابةمنواحدغيربذلكوشهدعنه،اللة

الدين.أثمة

"النبوةمعجزاتمناظرقهريرةأبحفظ:"و!نالذهيقال

"إنكمقالهريرةأباأنسلمةوأبيهندأبيبنسعيدحديثساقثم

ماوتقولون!ساللهرسولعنالحديثيكثرهريرةأباإنتقولون

كطنالمهاجرينإخوافيوإنمثلهلايحدثونوالأنصارللمهاجرين

عمليشغلهمالأنصارمنإخواىوكانبالأسواقالصفقي!ثييلهم

!هاللةرسولألزمالصفةمساكينمنمسكيناامرأوكنتأموالهم

رسولقالوقدينسونحينوأعييغيبونحينفأحضربطنيملءعلى

جميعأقضىحتىثوولأحديبسطلنإنهيومايحدثهحديثفي!لهاللة

إذاحتىعلينمرةفبسطت،أقولماوعىإلاثوبهإليهيجمعثممقالتى

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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اللة!رسولمقالةمننسيتفماصدريإلىجمعتهامقالتهقضى

.(ء")شيمنتلك

أنهالأعمشعنهروى،هريرةابحديتراويةصالحأبووهذا

)2(.الصطبة"أحفظمنهريرةأبو"كان:قال

شيءعنفسألثابتبنزيدإلىجاءرجلاأنالمدنيقيسوعن

المسجدفيوفلانهريبرةوأبوأنافبيناهريرةبأب"عليكزيدلهفقال

إليخاجلسحئ!اللهرسولإليناخرجإذوجلعزربناونذكرندعو

قبلوصماحبىأنمافدعوتزيدفقالفيهكنتمللذيعودوافقالفسكتنا

فقالهريرةأبودعاثمدعائناعلىيؤمن!هالنيوجعلهريرةأب

فقالينسىلاعلماوأسألكصاحباىسألكمابمئلسائلكإلىالقهم

.+("الدوسيالغلامهاسبقكماص!النبى

ملازمتهلعلمها،يرويه!نبماعنهااللةرضيعائشةوسلمت

قالأبيهعنسعيدبنإسحاقعن،بحفظهوثقتها!هاللةلرسول

عنهريرةأباياأكثرتلهفقالتعائ!ثةعلىهريرةأبو"دخل

ولاالمرآةعنهتضغلني!نتماأماهياواللةإيقالاللهرسول

.)4("لعلهقالتالدهنولاالمكحلة

اللةعبيدبنطلحةإلىرجل"جاءقال:عامرأبيبنمالكوعن

بحديثأعلمأهوهريرةأبايعنياليمايئهذاأرأيتمحمدأبايافقال

علىيقولهوأممنكمنسمعهالاأشياءمنهنسمعمنكم!هاللةوسول

أشك،فلانسمعلمماممعيكونأنأماقال:يقل،لممااللةرسول

رسولنأببكنا،وعملوغنمبيوتاتأهل!إناذلكعنطحدثك

معيدهاللهرسولبابعلىضيفامسكيناوكانالنهارطرفي!الئه

2/595:ابلاءأعلامسر-4

2/795:للدحجىالنبلاءأعلاملصر-2

/3:المدركفيوالحاكمر/044،:السننفيواليهفي2/483،:المدفيالحميدكماأخرحه-3

إلاعنهيرولمعبدالعزيزبنعمرقاصكانحسذاوقيى:الهيثصىتال:2/52،الأو!يوالطرافي582،

ر.9/61:الزواثدمجمع"ثقاترحالهولقيةمحمدافي

ححر:ابروتال:5/025،الأو!يارالطرا!0616،رتمحدث3/582:المسندركياالحاكمأخرحه-4

http://www.al-maktabeh.com.7/76:الارىتحع:الحديثرساقصجحبد،القرىالعلمأملطباتلطسحدابن(خرج
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علىيقولضرفيهأحداتجدولانسمعلمما4عأنهنشكفلايده

.(يقل"لممااللةرسول

عن!النبىسؤالفيهريرةأبيبجرأةيشهدكعببنأبوهذا

اللهرضىكعببنأبفعنعنها،السؤالعلىيجرؤونكانواماأشياء

أشياءعن!الئهرسوليسألأنعلىجريئاكانهريرةأبا"أنعنه

أمرمنرأيتماأولمااللةرسوليافقالغلأعنهايسألهلا

.(الحديث.."النبوة

وملازمتههريرةأبيحفظبسيلانيشهدونالذينأهؤلاءأدريفلا

أعناقيلويالذي،الكذابالمارقهذاأم،وأعدلأعلمح!اللةلرسول

؟!!والكتابالسنةنصوص

هذين:"فيلهرس!البيدعاءفيحديثينإيرادبعدحجرابنقال

النبوةعلاماتمنواضحةومعجزةهريرةلأبيولهرةفضيلةالحديثين

يكثركانبأنههريرةأبواعترتوقد،الإنسانلوازممنالنسيانلأن

ح!")3(.البىببركةعنهتخلفثممنه،

إنياللةرسوليا"قلت:قالهريرةأبيعنالمقبريسعيدوعن

بيديهفغرفقالفبسطتهرداءكابسطقالأنساهكثيراحديثامنكأسمع

)2(.بعدهشيئانسيتفمافضممتهضمهقالثم

هذاوالأنصارالمهاجرينمنح!اللةرسولأصحابسمعفلقد

منهمأحدعنيأتناولموالكبير،الصغيروعلمههريرةأبيمنالكلام

أنهأور!عليهمتقولمجردأنهأحدادعىولا،!للبيلملازمتهإنكار

السفلةهؤلاءجاء!ا،يرويهمماشيئاح!اللةرسولمنيسمعلم

.!!ذلكفزعمواوأفراخهموالملاحدةالشيعةمنالأشقياء

أحاديثتلقيعلىتجمعأنإجماعهاالمعتبرالإسلاملأمةكيفثم

كثيرفيبهااللةوتدين،والتسليمالقبول.ممطلقعنهاللةرضىأبي*هريرة

/7:وقالالبارىتحفيإصنادهححرابنحسنالمشد،فييعلىوأبو،الاريخفيالخاريرواه-أ

و-2/506،606:البلاءأعلام.ص76

/4:المختارةالأحاديثلطوالمقدص3،69212رحدلا/5913الم!ند:دأحمدأخرجه-2

.12643رحدت93

.1/215:البخارىصحيحضرحيخاالارىفتح-3

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


128،.،...............................................................،......بوهديالمشيعنحازيكففياالنديالحامسل

أدقعندهكانلومعتبرعالمعلمائهامنيعترضولا،الأحكاممن

ذلك.فيشك

.مملازمةاختمبىهريرةأبابأنالصحابةإقرارفينصوصفهذه

بصيرته،اللهأعمىمتسافهبوهنديلكنمجفظوا،لممافحفظ!ذالبي

يوافقماالنصوصمنوينتقي،ببعضويكفرالكتابببعضيؤمنفصار

،هريرةأبيحديثفيالعبادت!ثبكيكإلىسيرقىأنهمنهظنا،هواه

السنة.دواوينمنوإسقاطه

الحياط،سمفيجميعاوشيعتههويلجأنذلكوبينبينهوإن

الكفربسدنةوي!شعينوا،ولبنانإيرانفيالروافضبحوزاتويستنجدوا

،والأمريكانالصهاينةمنالعالميالمكروأحبار،والفاتيكانالسربونفي.

يحميه.رباللبيتلأنذلك،لهميتمولن

فيهمكثرلماالمسلمينتراثإلىتسربتإنماالسخافاتهذهإن

انتشارغاظهمالذيناليهود،وأبناء،المجوسالعجمسبايامنالدخلاء

عقولهم،لبلبلةالشبههذهالمسلمينبينفدسواومغربا،مشرقااللةدين

تحقيقوالمجوساليهودلعملاءيتسئحئ،مجتمعاتهمفيالفتنةونشر

.الإسلامأرضفيأغراضهم

لمزا!صرل!عوبودشريألبينا!صبىشيئاؤبردمرير6لتمما

أحاديثبكتمانتظاهرعنهاللةرضيهريرةأباأنبوهنديزعم

دليل،هذاوأن،العلمكتمانعاقبةعلمهمع،والأحكامالبيناتمن

أصلاشىءعندهيكنلموأنه!ل!،اللةرسولمنشيئايسمعلمأنهعلى

)1(.يكتمحئعلمايسمىأنيستحق

أعناقليووالدورانواللفالالتواءفيكعادتهتناكدوقد

الشبهوإئارةالتشكيكبهايرومالهجينةبأساليبهوالعبث،النصوص

أنهيزعموهو،والملاحدةالشيعةمنلأسلافهتبعا،السخيفةوالأسئلة

تعجبعلاماتبعدهايضعأسئلةعنجوابايطلبباحثمجرد

.واستفهام

http://www.al-maktabeh.comبحدحصا.وما8:!ريرةأبربر-ا
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"حفظت:البخاريفيهريرةأبىحديثفيالطعنإلىانتهىثم

قطعبثثتهفلوالآخروأمافبثثتهأحدهمافأماوعاءين!اللهرسولعن

")1(.البلعومهذا

يستحقأصلاعلمعنهاللةرضيهريرةلأبيكانهليشككوصار

منكانإذاوالأكياسالأوعيةمنهريرةأبوكتمهعماسألثمي!ضمأن

الحق.يبصرفأقأعمىذللثكلفيوهو؟.كتمهفلموالهدىالبينات

وخافهريرةأبويبثهلمالذيوهذاعلماؤنا"قالالقرطى:قال

عليوالنصالفتنبأمريتعلقمماهوإنماالقتلأوالفتنةفيهنفسهعلى

واللهوالهدىبالبيناتيتعلقلامماهذاونحووالمنافقينالمرتديزأعيان

.(")أعلمتعالى

آيتانولولاهريرةأبوأكثريقولونالناس:"إنقالهريرةأبيفعن

منأنزلناماي!ضمونالذينإنيتلو)ثمحديثاحدثتمااللةكئابفي

الصفقيشغلهمكانالمهاجرينمنإخواننا)إنالرحيمقولهإلىالبينات

أموالهم،فيالعمليشغلهمكانالأنصارمنإخوانناوإن،بالأسواق

يحضرونلاماويحضربطهبشبع!اللةرسوليلزمكانهريرةأباوإن

.)1("يحفظونلاماويحفظ

أبوفهذا،الترابفيراغمبوهنديوأنفبالذهبيوزنخبرفهذا

ولمالدنياطلق،المسلمينفقراءمنرجلاكانعنهاللهرضىهريرة

؟السربونإلىأسفارلاشيء،!اللةرسولحديثحماععنيشغله

زمانهولىلماثمبوهنديبهااشتغلكما،الحنفياتصنعولا،والفاتيكان

بالشبعإذاواللئيبم.وعدالتههريرةأبيدينفيويلغلسانهيلوثقعد

ا.إدخانلهيكونأنيوشكالجمرعلىبولوهذاالتمر،على

اللةرسولمن"حفظت:قالهريرةأبيعنالمقبريسعيدوعن

بثثتهفلوالآخروأمافبثثتهأحدهمافأماوعاءينوسلمعليهاللهصلى

.)3("البلعومهذاقطع

بعضهوقعمما،الفتنأحاديثبعضعنسكوتهإلىبذلكيشيروهو

هلالأبوذلكروىكما،الأذىمننفسهعلىحفاظا،أميةبنيزمن

،117حديث:الحلمكتابفي،الخارىأخرحه-ا

186:ص2ج:القرطىتضر-2

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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كيسيفيمابكلحدثتكم"لوهريرةأبوقال:قالالحسنعن

اللهبيتأنلوحدثهمواللة"صدقالحسنقالثمبالبعر"لرميتموني

.)1("صدقوهمايحرقأويهدم

التيالأحاديثعلىيبثهلمالذيالوعاءالعلماء:"وحملالذهيقال

هريرأبوكانوقدوزمنهمواحوالهمالسوءأمراءأسامىتبيينفيها

بالتهأعوذكقولهمنهمنفسهعلىخوفابهيصرحولابعضهعنيكئ

لأنهامعاويةبنيزيدخلافةإلم!يشيرالصبيانوإمارةالستينرأسمن

قبلهافماتهريرةأبيدعاءاللهواستجابالهجرةمنستينسنةكانت

)2(."بسنة

يأقطعبقولههريرةأبوأراد"وإنما:الإسكندريالمنمربنوقال

ويؤيدلسعيهموتضليلهلفعلهمعيبهسمعواإذارأسه"الجورأهلقطع

وسعهماالشرعيةالأحكاممنكانتلوالم!ضوبة-الأحاديثأنذلك

كتممنذمعلىالدالةالآيةمنالأولالحديثفيذكرهلماكتمانها

.)3(العلمم"

المذكورالصنفمعأراديكونأنيحتملغيرهوقال"الذهىؤال

فينكرالزمانأخرفيوالملاحمالأحوالوتغيرالساعةبأشراطيتعلقما

.)د(به"لهشعورلامنعليهويعترضيالفهلممنذلك

،يفقهونولايسمعونلاممنالقلوبموتىهؤلاءمن:قلت

والأهواءالشبهأدواءمنعليهاران.مماالمغلفةالسخيفةالعقولوأصحاب

الضالين.وشيعتهبوهندي.مثل

الأحاديثبعضكتمانجوازعلىدالهذا"قلت:الذهيقال

يتعلقحديثأماوالذمالمدحأوالفروعأوالأصولفيفتنةتحركالتي

صحيحوفيوالهدىالبيناتمنفإنهبوجهكتمانهيحلفلاحرامأوبحل

ودعوايعرفون.مماالناسحدثواعنهاللةرضيعلىالإمامقولالبخاري

ذلكهريرةأبوبثلووكذا،ورسولهاللهيكذبأنأتحبونينكرونما

2/16:اللاءأعلامصر

.5و2/8:الابقالمصدر2

1216:اللاءأعلامصر3-

2/16http://www.al-maktabeh.com:اللاءأعلامسر4-
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ينشرأنإلىاجتهادهيؤديهقدالعالمولكنلقتلبللأوذيالوعاء

فيغلطوإنأجرولهنوىمافلهللسنةإحياءالفلانيالحديث

"لم.اجتهاده

رأسهتدمي،عمريةجرعاتإلىيحتاجبوهنديأنظهروقد

يسألجاءلما"صبيغا"عنهاللةرضيعمربهاأدبالتيالنخلبعراجين

خرجتلماإذعمر،خلافةبعدسنينالدواءفنفعه،القرآنمتشابهعن

".الصاعالعبدأدبني:فقالياصبيغ،دورك"جاءقالوا:الخوارج

الموسوسين.الشاكينمنأمثالهوعقولعقلهعنينقشعحئوذلك

كماالنصوصفيفهموا،والضلالالزيغسحبغينالعمريالعلاجبهذا

.الناسمنالمبصرونيفهمها

ناور!حبعشكمزالي!مع

وهو،الرجالبعلمالناسعوامجهل-يستغلالسخيفهذاوجدت

لكنالعباد،ليخدععريضةدعاوىفيطلق،الصبيانمنفيهأجهل

.بالمرصادالهندلخنفساءالحديثأهلفإنهيهات

مجهولعنه،اللةرضي"الغفاريبصرةأبيبن"بصرةأنزعمفقد

!!سواهأحدعنهيروولمهريرةأوغيريعرفلا،يعرفلا

مساجد"ثلائةإلىإلاالمطيتعمل"لاحديثعلىعلقحيث

إنما،بصرةأبيبنوبصرةهريرةأبيبينتمالذياللقاءهذاإن:"بقوله

يرولمو،الحديثهذاإلاهريرةأبوعنهيروولم،نفسههريرةأبورواه

إلاأحديعرفهولاحديثا،ولوالتابعينأوالآخرينالصحابةمنأحدعنه

"2.!؟هريرةأبو

بصرة"أبوهرالقصةصاحبأنالحديثأئمةعندوالصحيح

هذادل!كمابصرةأبيبنبصرةوليس((بصرةبنحميلالغفاري

مصرحةالصحيحةالرواياتأنمعالرواياتبعضفيواقعهو.مماالم!!ق

لحاجة"بصرةأببن"بصرةانهعلىبوهنديأصروقدذلك،بخلاف

.النقادالأئمةحققهلماخلافا،نفسهفي

795:ص2:جالنبلاءأعلامصأ-

.96-68:يرة!ربرأا-2

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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الحديثعلمعلىالمجترئالكذابهذايفضحأنإلااللةأبىلكن

:الجندلصكيصكهمافإليهعلم،بغيروالرجال

صحبةولأبيهلهالغفاريبصرةأبيبن"بصرةالبر:عبدابنقال

حديثوأما..اللةرسولأصحابمنمصرنزلفيمنمعدودانوهما

.الحارثبنإبراهيمبنمحمدعنالهاديبنزيدعنالموطأفيمالك

إلىخرجتقالهريرةال!عنالرحمنعبدبنسلمةأبيعنالتيمي

فيفقلتأقبلتأينمنفقالالغفاريبصرةأبيبنبصرةفلقيتالطور

اللهرسولحمعتخرجتماإليهتخرجأنقبلأدركتكلوفقالالطور

لاالحديثهذافإن"الحديثمساجدثلاثإلىإلاالمطىتعمللايقول

هريرةلأبالحديثوإنمابصرةأبيبنلبصرةالموطأفيإلاهكذايوجد

سلمةأبيعنكثيرأبيبنيجىرواههكذاأباهيعنيبصرة(بافلقينت

عنسعيدابيبنوسعيدالمسيببنسعيدرواهوكذلك،هريرةأبيعن

يزيدمنفبهجاءالوهموأظنبصرةأبافلقيتفيهيقولكلهمهريرةأبي

.)"اعلمواللهالهاديبن

المزيقال،غيرهعنهروىهريرةأبو-لقيهالذيالغفاريبصرةأباإن

بصرةبنحميلاسمهصحبةلهالغفاريبصرة"أبو:الكمالتهذيبفي

روىوغيرهالجيشانيتميمأبوعنهروىس(دم!)بخالبيعنروى

الأسماءفيتقدموقدوالنسائىداودوأبوومسلمالأدبفيالبخاريله
)2(

المدينيبنوصححهالأكثروعليهبالضموخميل:"حجرابنوقال

وجميلوغيربمعليهالاتفاقونقلماكولاوابنالبرعبدوابنحبانوابن

وذكرالطورإلى-خرجحينهريرةأبيحديثفيمآلكقالهبالجيم

كأنهبصرةأبىبنبصرةفيهقيلوقد..وهمأنهحبانوابنالبخاري

-----4.)3("أعلموائةتلب

أخرىرواياتالصحابةمعجمفيقانعبنالباقىعبدلهساقوقد

ومنها:،الكذابينأعيننعمتفلاهريرةأبيطريقكيرمن

.2874ترجمة504-1/604تالاصقيعاب-أ

1/23:خياطلابنالطبقاتوانظر.3381/:الرجالأحماءلتالكمالكذيب-2

94http://www.al-maktabeh.com/ر:التهذيبقذيب-3
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قالرص!اللةرسولأنبصرةأبيعناليزنياللةعبدبنمرثدحدسا

بالسلامتبدؤهمفلامعىمنكمانطلقفمنيهودالىغداراكبانيلهم

فقلناعليناسلمواجثناهمفلماوعليكمفقولواعليكمسلمواواذا

")4(.وعليكم

أبوبصرةبنحميل:"وقالالاستيعابفيالبرعبدابن0وذكره

وذكرهريرةأبوهذاالغفاريبصرةأل!عنروى..الغفاريبصرة

الطورإلىخرجأنههريرةأبيعنالمقبريسعيدأبيبنسعيدحديث

قالجئتأينمنحميللهفقالالغفاريحميلافلقىأقبلثمفيهليصلى

يشهدهذاعمرأبوقال..تأتهلملقيتكلوإنيأماقالالطورمن

ومنبصرةأبافلقيتهريرةأبيعنالحديثهذافيقالمنقوللصحة

فيذلكأوضحناوقدبشئفليسبصرةأبىلنبصرةفلقيتفيهقال

.)ز(لثةوالحمدبصرةباب

الحديثبعلمالفاضحالجهلمعالجرأةهذهإلىاللةرعاكفانظر

أحلاسه،منيكونأنبلهطلابهمنليسهنديبوأنمع،ورجاله

والدعاوى؟الفاشلالاستقراءهذالبوهندىأينمنتسألأنولك

نأالأحاديثتخريجفيكتابههوامشتجيبك؟الغريبةالعجيبة

مروياتمنحديثأيلهيظهرفلم،المرةهذهخانهقدالحاسوب

لأنه،القصةصاحبوظنه،هريرةأبيغيرعنهيرويهبصرةأبيبنبصرة

!!لأبصرقليلاتأملولو،النظرقصيرالبصيرةأعمى

الزلالا.الماءبهمرايجدمريضمرفمذايكومن

ألحمابةد!يرا،مبىمرلرةابايسقطالثالثةا!فيةجصرو

نأينبغيالفاتيكانسنة.علىالثالثةالألفيةهذهفيتجديدمنكانإن

الفضليرجعفإنهوالأمريكانالصهاينةدوائربهوتفرحلمالعافييسجل

منقبلهمنكسفالذياللوذعي،والمكتشف،الألمعيالمجددنجيه3*إلى

العالميالكفرلمعسكريقدمواأنالمارقينمنبعدهمنوأعيا،المؤرخين

عنوالآدابالاصتئدانأبرابر1421:الترمذىعللوانظر5؟ا/1ج:الصحابةمعجم-أ

634الذمةأملعلىالشليمفيحاءما!اللةرسول

..2874وترجمة604-1/504:الاضجاب-2

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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الصحابة،سجلمنهريرةأبياسممحومنوأغربأعجباكتشافا

.!!الأمةعنتكاليفهاوإسقاط،السنةدواوينمنأحاديثهوكشط

ديوانمنوإخراجهعنهاللةرضيهريرةأبيصحبةإنكارإن

عليهابئالتيالكبرىوالقضيةالقصيد،بيتهوكانالصحابة

فقراتمختلففيعليهايدندنوظل،الخسيسةالدسيسةهذهبوهندي

.الكتاب

واهيةزياداتعلى!ىالنيزمنهريرةأب!لوجودإنكارهبئوقد

وتحديدخيبر،قدومهحينهريرةأبيسنتحديدفيالواقديبماتفرد

لاعجيبتناقضعلىانطوتالواقديورواية،وفاتهحينعمره

ببعض،ويكفرالكتابببعضيؤمنبأنإلا،يحلهأنبوهندييستيم

منمرويالخبرلأنذلكمنبشىءيؤمنلاكانوإنفعل،ماوذلك

الانتهاضلمجردوالمخاتلةالنفاقبوهنديفدينبأسولا،هريرةأبيطريق

علىالكتاببئوإنما،يدعيهالذيالعلميللمنهجأثرفلا،والمكابرة

اللة!سخطإلىوإياهفانهارهارجرفشفا

منالروافضجرابمنبوهندياستقاهاقديمةشيعيةدندنةوهي

وممائة"خمسون!اهكتاباألفالذيالعسكريمرتضىومنهم،أسلافه

نأوفيعم،الصحابةمنهائلعددصحبةفيفيهطعننحتلق"صحابي

عنه،اللهرضىلعليالمناوئينسوادلتكثيرصحبتهماختلقواالمؤرخين

ونافع،مالكبنعمروبنوعاصم،التميميعمروبنالقعقاعومنهم

الجشمى،العلاءبنوعونالأفكل،بنوربعىقطة،بنالاسودبن

)1(.وغيرهم،منجاببنوسهل،جذيمةبنوأوس

إنها،هريرةأبيصحبةوأنكرالكتابهذافعملبوهنديجاءثم

كماالأسودديوانهفيلهتسجلأنينبغيجديدعلمياختراعبراءة

الذيالعجيبالنشاطعلىدليلوهذاقبل،منالبطارلخديجةسجلت

.فيههزمناالذيالمجالهذافي،المغربفيعندناالعلميالبحثيعرفه

المتنبئالطواجينأبيابنزمنإلىبورغواطةعهدمن،الأممجميع

ترحيد،دارلر،بعدعاوما1/59،:نخلقصحالماومانةحمود:السكرممطمرتضىانظر-ا

http://www.al-maktabeh.com.ام399إيران،قم
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الهنديرتنثمالكوثرية،سجاحوالديالمي،الصمدعبدإلى،الكذاب

البيضاء.الدارفيالمغربي

رؤوسمهاجمةعلىالاتفاقهذاحصلكيفهؤلاءتسألأنولك

اتفاقأهوالأكابر،تاريخفيالهدممعاولوإعمال،السنةوأوعيةالأمة

؟ا!بليلدبروخططأدوارتوزيعأنهأم؟والسجاياالنوايافيالباطلأهل

وكترهاالأمةرأحمالالبخاريصحيحفي.طعنتالبطارفخديجة

الحديثفيالمؤمنينأميرصاحبهولعنت،السنةدواوينبينالثمين

أبيصحبةإسقاطيروموبوهندي،والحديثالقدمقعللهوطبيب

هذاإن،!اللةرسولعنحديثاالصحابةأكثرعنه،اللهرضحىهريرة

!إ.عجيبلأمرالاتفاق

هريرةأبياعتبارعلىالدارسوندرج":دينهفيالمتعثرهذايقول

نفسهعنهريرةأبويرويهاالتيالرواياتمنمجموعةعلىبناءصحابيا

نأبدل،وهىالسابقةالفقراتفيلهاتعرضناالبئالرواياتنفس،وهي

وهو،الشبهاتمنمجموعةحملهاأثارت!اللهلرسولصحبتةتؤكد

.()"المسالةهذهفيالتحقيقإلىيدعوناما

كلنسقطأنبوهنديانتحلهالذيالسقيمالمنهجهذاحسبولنا

الجوفاء.الدعاوىهذهمثلبادعاءالدنيافيواقعةوكلحقيقة

رجلابوهندياعتبارعلىالعراممنكثير"درج:مثلافنقول

بعضيرويهارواياتعلىبناءالإسلاميةالدراساتفيوأستاذاعاقلا

فياحذيةماسحصعلوكاكانأنهعلموقدرفكرمنلكن،الناس

مامنهوصارللحنفيات،مصنعاوعملاغتئثمالبيضاء،الدارمقاهي

.؟العكسلنايثبتأنلهأينفمنصار"،

السفلةبتخرصاتلاسقاطههريرةأبيعلىيسريالمنهجىهذاأن110

ولا،الأمةفيوتواترتصحبتهاشتهرتقدهريرةاباأنمع،الشيعةمن

أحدالعقلواستقامةبالعلميعرفهلمالذيالجاهلبوهنديعلىيسري

نفسه.عندعاوىمنهويرويهماسوى

يسرهامنسنةراضفأولسرتهاأنتسرةمنتجزعنلا

.45:مريرةأبرامحر-ا

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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،خاسرةفاشلةحساباتعلىالعجيبالشخفهذابنىوقد

سعدبنمحمدقال،الواقديهاتفردساقطةزياداتعلىفيهااعتمد

بنالوليدعنزيدبنكثيرحدثنا"الواقديعمر"أيبنمحمدأخبرنما

لغيركالواليوإنليالأنتماواللة"لمروانيقولحمد!؟ةرباح

تدخلولكنكر!اللهرسولمعالحسندفنأرادواحينيعئ،فدعه

معاوية،يعنيعنكغائبهومنإرضاءبهاتريدإنما،يعنيكلافيما

أكثبرقالواقدالناسإنهريرةأبايا:وقالمغضبامروانعليهفأقبل

واللهقدمتفقالبيسيروفاتهقبلقدموإنمااللةرسولعيالحديث

سنواتسنةالثلاثينعلىزدتقديومئذوأنابخيبرء!اللهورسول

واحجوغزول!اخدمهنسائهبيوتفيمعهأدورتوفيحئمعهوأقمت

.()"بحديثهالناسأعلمواللةفكنتخلفهوأصليمعه

روايةعلىهنايعتمدكيفالملتويالمخاتلهذامنتمجبأنولك

وأناخ!بخيبراللةورسولواللةقدمت"وهي،وحدههريرةأبويرويها

.."توفيحئمعهوأقمتسنواتسنةالثلاشينعلىزدتقديومئذ

ليستغل،ويصدقههنايتاعمىتراهتمأباهريرة،يكذبفهو

،هريرةأبوأكثرل!بهالفقريالعمودهىللواقديساقطةزيادات

والهاوهي51،وكفرالروايةببعضفآمن

.والحسابالكتابعليهابنىالتي

أبيغيريرويهالاأنهزعمكثيرةرواياتردقدأنهوالعجيب

،وحدهأبوهريرةرواهاروايةعلىهنايعولفكيف،وحدههريرة

والواقدي،هريرةأبيعمر.تحديدفيالواقديغمرتحمد-بنبماوانفرد

ليروجإسناددونبوهندينقلهاوقدانفرد،إذابهيحتجلاضعيف

انرواففق.دينوهذا،الجهالعلىالكلام

جنسكلمنالطرعلىحرامالدوحبلابلهعلىحلالى

يزيدعمرهكانخيبرقدمحينهريرةأبابأنتفرد/الواقديفقد

87وعمرهماتهريرةأبيعمربأنوتفرد،سنواتسنةالثلاثينعلى

فيصريحكذبعلىانطوتأنهاالواقديروايةسقوطودليلسنة،

وهو،ماتتحينسلمةأمعلىصلىقدعنهاللةوضيهريرةأباأن

http://www.al-maktabeh.com.43:حربرةأبراحمر-ا
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عندفلعه،معاويةبنيزيدزمنتوفيتلأنها،بسنينقبلهامات

إ.إرجعثمعليهاوصلىقبرهمنقامبوهندي

بماتصدقداربالمدينةولهالحليفةذايزل"كانالواقاهيقمال

صلىوهوسنةوسبعونثمانولهوخمسينتسعسنةوماتمواليهعلى

سلمةأم!ىوخمسينثمانسنةرمضانفيعائشةعلى
.-ا-:الذهبىقال"وخمسينتسعسنةشوالفي

ا"محهلبم

هريرةأبوماتعروةبنهشامعنعيينةبن"وقال:حجرابنقال

بكروأبوعليبنوعمروخليفةأرخهوفيهاوخمسينسبعسنةوعائشة

سنةماتمعشروأبوعديبنوالهيثمربيعةبنضمرةوقال،وجماعة

الواقديزادتسع،سنةماتوغيرهماعبيدوأبوالواقديوقال،ثمان

ثمانسنةرمضانفيعائشةعلىصلىوهوسنةوسبعينثمانابنوهو

ذلكبعدتوفيثموخمسينتسعسنةشوالفيسلمةأموعلىوخمسين

)2(."فيفا

:"وتبعاوقال،الخاسرةوحساباتهجهالاتهبوهنديبنىهذاوعلى

يتبين،تراجمهموالرجالالتاريخأصحابعليهابئالتيالزواياتلهذه

يتراوحما"أيبسنواتعمرهمنالثلاثينبعدأسلمإنماهريرةأباأن

والتسعوالثلاثنالثلاثبينإسلامهفيكون"سنواتوتسعثلاثبين

ماوهو،سنةوسبعينثمانعمرعلىوفاته،وكانتعمرهمنوثلائين

وتسبعوأربعينعسبينتتراوحووفاتهإسلامهبينالمدةأنيفيد

أهاوفاتهسنةعنالمتحدثةالأخرىالرواياتتبينبينماسنة،وثلاثين

بينالمدةمنهانقما،فإذاستينوسنةوخسينسبعسنةبينكانت

وتسعسنةاربعينوخسبينتتراوحوالتيووفاتهإسلامه

الرسولوفاةبعدالأحوالاحسنفياسلمإنماانهلدينا،نتيوثلاثين

اد(."سنواتعشرإلىويصلالسنةعلىيزيدبما!!

626./2اللاء:أعلامسر-ا

121092:التهذيبتهذب-2

برححندممماوتبعهالمزرخين!ثقاتماوخالفالواقدىماتفردالئالمنكرةالروايةحب:حمذا-3

.!اكرا!ةولاأمانةولاعلمفلانفه،فيلهرى

.46:حرير!أبوبهر-4

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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لأنه،العميانعلىإلاتروجلاوحساباتبطلاسمذلكتعقبثم

منكرةتاريخيةبروايةوتمسك،سخيفةوتأويلاتأهواءعلىبناها

الطلمين.منأحدعليهايوافقهلاللواقدي

مأفإنالصريحةالواقديأغلاطمنهذاقلت":حجرابنقال

يدماصحيح!تبتوستينإحدىسنةإلىبقيتسلمة

معهاماتم--اادهر.واترجمتها!سياقي،ود

سنةفيماتاإنهماعروةبنهشامقالكما،عائشةايمهي

.)1("واحدة

تحقيقإلىيلتفتأفإنهبصيرتهاللةأعمىرجلبوهنديولأن

روايةفيالواردالصريحوالكذبالتناقضيفقهولمد،النظالأئفة

.والتخرصوالظنالكذبمنزخارفعليهايبنيمضىبلالواقدي

بنعمرخلافةفيأسلمإنماهريرةأباأنيفيد:"مماوقال

واحد،م-واللهرسويصاحبهـانبد،.-.-.بالخط

عندجيرانإكلا،و..ءزما.-مومن

إماماوجعلهبهاالقةزوجهحتىبطنهملءعلىغزوانوابنهعفانآل

منغيرهدونبهاأكرمالتيالحفظدعاوىكلبذلكوتنتفيوأصرا،

الىالوفاةأحاديثفيمشاركتهعدم،ويفسروأنصارمهاجرينالصحابة

اللهرضيعائشةأمناومنهمح!للبيالملازمونورواهاغيرهفيهاشارك

م!حبة!ولادهنولامرآةالأمرهذاعنليلهيهاكانماوالتيعنها،

الجليلوالحطبالعظيمالحدثهذاعنألهاهالذيفمامريرةأبواما

عنيحدثوملازماخادمايكونأنبلهوموجودا،حاضراكانلو

غره؟إ"-)2(.يحدثلمماء!الفةرسول

المجانين،أحلامفيبوهنديوتخيلهتصورهكماهريرةأبوهوهذا

ومعرفته،جهلهعتبةيتجاوزلاالذي،بالتاريخالواسعلعلمهونظرا

فيهايعرفلاالئبالأسانيد،وإحاطته،المؤرخينعندوفلسفتهبقواعده

الجامعة.طلبةصغاريعرفهما

/12092:التهذيبلحديب-ا

http://www.al-maktabeh.com.45:حهـريرةأبواحمر-2
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يكذبفاشلةوحساباتبالهوىرواياتتأويلبعدانتهىفقد

الأمةفلتهنأ،الرسالةزمنالوجودمنهريرةأبإعدامإلىويمينفيها

الت!ليفأعباءمنولتسترحالجديد،الاختراعهذاالإسلامية

المغربالهنديرتنعنهاأسقططالتيهريرةأبأحاديثفيالواردة

حنيفة،بنيعنوالعتمةالعصرصلاةالكذابمسيلمةأسقطكما

إ!سجاحمنلزواجهمهرا

رسولبحديثيؤمنلارجلانناقشأننابوهنديمعمشكلتناإن

لوفأنت،سنينقبلمعهكانتمحاوراتمنليظهركما!،اللة

يؤمنلالأنه،قبلتكتبعماالسنةدواوينمندليلآيةبكلجئته

أعناقهاويلوىالتواريخكتبمنالأخباريستلبلذلك،منبشىء

السبيل،سواءعنبوهنديضلأنعليناوليس،الهوىيمليهماحمسب

التيأسوارهوانهدمت،عوارهظهرقدأنهويكفي،الحقيراجعفلم

فوقه.منالسقفعليهوخربناها،

مناورأ!بومنريأ!سرأئيلية

أباهريرةبهايرمىراحالتيالإسرائيليةبوهنديمناوراتعلىينطببئ

مفتونرجلفهو".وانسلتبدائها"رمتنيالعربيالمثلعنهاللهرضى

علىالمستشرقينبشغبمولع،والنصارىاليهودمعالأديانبحوار

كليحسبتراهفلذلك،وإسرائيليةمسيحيةمؤثراتفيهابأنالشريعة

،!اللةرسولبعدالناسأكبرمبهليرميفيه.!لحاويرشح،شحمةبيضاء

الله.إلىيتبلمإنالقيامةيومذلكبإثمويبوء

بعدبلةالطينويزيدالوتر،هذاعلىيدندنأنذلكبعدغروفلا

أخذقدهريرةأباأنيدعيبأن!اللةلرسولهريرةأبيصحبةإنكاره

يرىبذلكفيوهو،عنهمودلسها،الكتابأهلمنأحاديثهمنجملة

الأجذاع.علىتطرفوعينهالناسأعينفيالقذى

كانتوكتابيةإسرائيليةأخبارالروايات"فهذه:يقولحيث

الروايةعصرفيالإسلاميةالثقاؤةفيقدمموطئعنلنفسهاتبحث

البارعينوالقصاصالنجباءالتلاميذأحدهريرةأبووكان،الشفوية

عليهوالاستشهادترويجهواستطاعواالأمرهذاتحقيقاستطاعواالذين

هريرةأبوويصبحنبوياحديثاليصبحبرفعهثمالنبويبالحديثأولا

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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الأحاديثهذهروىمنوغيرهمالكتابأهلمنشيوخهدلسالذي

نقايقمحطروايتهوتصبحوسلمعليهاللهصلىالبيعنمباشرة

هذهتنفيهماوهو!نىلرسولملازماكانأنهمدعياهريرةأبوويتصدى

القصفيا-لرفيةالمهارةإلىيرجعإ-داومخالفتهإكثارهوتبينلأ(نالمدارسة

والتحديث"

عريضةدعوىعليهبئمتكأ"الجمعة"ساعةحديثمناتخذوقد

هريرةأباأنمدعياوإسلاميتها،النبويةالسنةربانيةدخالعبادبهايشكك

معبراكان"الإسرائيلي"الأحباروكعبسلامبنعبد-اللهعنبروايته

ماعلىلهدليللاو،الإسلاميةالثقافةإلىالإسرائيليةالأخبارعبرت

.والتخرصالظنإلاومانفيهكذب

صعبكلوركب،وعرةمسالكذلكلأجلارتقىوقد

النبوية،السنةمصادرمنمصدراكانتالتوراةأنليثبت،وذلول

كتابمنهايخلولم،المسلمونبهايدينالتيهريرةأبيمروياتخاصة

ذلكفيوفضائحهفوا!ترهومن،المحدثينعندالمعتبرةالسنةدواوينمن

أباوأقحمالأحبار،وكعب،سلامبناللةعبدإسلامفيطعنأنه

عنهمأخذالذينسواديكثرحتى،الكتابأهلف!منالغفاريبصرة

.كذابمختلقذلككلفيوهوزعم،كمااليهودأبنماءمنهريرةأبو

سلهحب!عبراللهالصيابيإسلهحل!طعنه

النارفيرأسهأمعلىبهيهويوعرامرتقىذللثلأجلركبوقد

بناللةعبدعنهريرةأبوأخذهمماأنيثبتفلكياللة،إلىيتبلمإن

سنةمنروياهممالاديليالاسرالتراثمنكانالأجاروكعبسلام

فيوطعن،وصحبتهسلامبناللةعبدإسلامفيشكك!اللةرسول

!!!نبيهوسنةدينهوعلىاللةعلىأجرأهفماالأحبار،كعبعقيدة

فييشككوبوهنديبالجنةح!البىلهشهدقدسلامبناللةوعبد

تقولالذي-الاسرائيليسلامبناللهعبدإن:"ويقولإسلامه

http://www.al-maktabeh.com.59:!ريرةبوأامحر-ا
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مسألةفيالكتابمنعندهممايتحدثإنما-أسلمأنهالروايات

.()"الاستجابةساعة

بهوكفرتماللةعندمنكانإنأرأيتم)قلتعالىقولهنزلوفيه

.)2(واستكبرتم!فآمنمثلهعلىإسرائيلبنيمنشاهدوشهد

هوومجاهدوقتادةوعكرمةوالحسنعباسابنقال:"القرطيقال

التوراةفيمذكورر!اللةرسولأناليهودعلىشهدسلامبنالفةعبد

سلامابنلاوالتوراةموسىهومسروقوقال..اللةعندمننجيوأنه

إسرائيلبنيمنآمنمنهوالشجي..مكيةوالسورةبالمدينةأسلملأنه

والسورةبعامينالبى!وفاةقبلأسلمإنماسلامابنلأنوالتوراة.مموسى

.")3(مكيةالسورةقالموسىالشاهدقالومنالقشيريقالمكية

والآية..بعامين!النىموتقبلسلامبنالئهعبلىأسلموقلى

أشياءفياليهوديراجعونكانواأنهمالحجةووجهالمشركينمحاجةفي

سلامابنجماءولح!..اللةلرسولنبيهموشهادةلهمشهادتهمأي

اجعلنياللةرسولياقالبإسلامهاليهودتعلمأنقبلمنمسلما

وعالمناسيدناقالوارجلأيعنهفسألهماليهودوبينبينكحكط

)4(.فيهالقولفأساءوابآمنقدإنهفقال

،سلامبناللةعبدإسلامفيالطعنلنفسهبوهندييسوغفكيف

أنعلموقد،المسلمينسنةلااليهودلسنةذلكفيمتبعايكونأنإلا

منوكلمةالنار،حفرمنحفرةوبرهانحجةبغيرالمسلمينعوامتكفير

بتكفيرفكيفنجريفا،سبعينالنارفيصاحبهابهايهوياللة،سخط

؟؟.بالجنة!البيلهشهدصحابي

.4!:حريرةأبربهر-ا

.15الآية،الأحقافصررة-2

16/188:القرطىتفصر-3

16/188:الابقالمصدر-4
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إلتررا6سنرلممر/منربوبمنريمهـيرةأبيامحاول!

مغرمارجلالليهودالمتملقالمفتونهذاعندهريرةأبوأصبحلقد

ديئ،عنيسألهماليهودأحبارعلىيدورإسرائيلبنيعنبالرواية

عندهماعليهليعرضالأحباركعبللقاءالطورإلىخرجبأنهمستدلا

!!التوراةعلممنعنده.مماالأحباركعبيصدقهحئ

الإسرائيليينمقابلةعلىهريرةأبويصر"لماذا:يقولحيث

اللةوعبدالطورفيكعب،الجمعةيومومنهاالدينقضاياعنوسؤالهم

11(."مكانغرفيبصرةأبيبنوبصرةالمدينةفيسلامبن

أحاديثعرضأجلمنكانتهريرةأبرحلة"إن:ويقول

أبونجحولقدبالتوراةليصدقهاالأحباركعبعلى!هاللةرسول

بماأحاديثمنيحملهماوصدقكعب،خداعرغممهمتهفيهريرة

)2(.أتى"حيثمنراجعاقفلثمكعب،توراةفي

بنبصرةفجعلالحديثبصناعةجهلهلأجلوخلطخبطوقد

.حميلبصرةأبوهووإنما،هريرةأبالقيالذيهوالغظريبصرةأب

الإصابةفيحجركابنالمتعةأهلحققهكماالغفارممببصرةبن

وغيرهما.الاستيعابفيالبرعبدوابن

عبدحشركطا.لإسرائيليينفيوحضرهإبالةعلىضغثازادثم

تزعمإسرائيلىبأنهوصفه،بالجنة!البىلهشهدالذيسلامبناللة

صحابة،رآهمولاهؤلاءمنواحدعلىيترضولم،أسلمأنهالروايات

عنهم،وأخذهريرةأبوإليهمرحلالذيناليهودسوادليكثروذلك

--؟إ.زعمكطودلسهم

وقد،يرشحفيهبالذيإناءوكل،الاسرائيليةمناوراتهمنوهذا

.تكرارهعنيغني.مماذلكفيوتلبيسهوتخليطهجهلهبيانسبق

.83عى:ححريرةأبراكثر-ا

67http://www.al-maktabeh.com.ص:حريرةأبوا!ر-2
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سابراليهرومرلممحنربرمنريأثرهـا

بوهنديطعنفقد،الإسرائيليةمناوراتهمنأخرىققرةوهذه

دخولواعتبرمساجد")1(،ثلاثةإلىإلاالمطىتعمل"لاحديثفي

التيالثلاثةالمساجدضمن"المقدس"بيتهوالذيإيلياء""مسجد

كما"بصرةأبيبن"بصرةأخذها،إسرائيليةروايةالرحالإليهاتشد

،بصرةألىبنبصرةعنوماذا:"يقولحيثاليهود،منزعم

هريرةأقيخروجلتبريرثالثةإسرائيليةمناورةكذلكهذهأوليست

لجعلثانيةجهةومنجهه،منجارائهور،11

جالمصد!هااالمساجدمنالمقدسالبيتأوإيليامسجد

حا"اوتشدإ-

إليهتشدلاوالمطايالهلاتعمل"المقدس"بيتأنبذلكومراده

"بصرةأبيبن"بصرةبينإسرائليةماورةمجردالحديثلأن،الرحال

ا!.الطورإلىخروجهمشروعيةتسوغهريرةأل!وبينزعم،كما

الصهاينة،خداممنبالخاسئينتلحقهووقاحةجرأةفييصرحإنهبل

وطورهوكعبههريرةأبيرحلة"إنقائلا:أالإسلاميةالحقائقومزوري

ت!ثدلناقبلةاليهودمعابدمنلتجعل،إسرائيليةرمزيةمنتحملهوما

ومنالاخبار،-تعرض.ءاحبارهمومن،الرحالإلي!

.)3"والهيمنةالتصديقبدوريقومعندنا!األا

المساجدإلىالرحال"شدأحاديثفيطعونهتراجعأنولك

مناوراتعنعبارةجاءتإنماالأحاديثهذهوأن)14،"الثلاثة

.الطورإلىهريرةأبيرحلةتسويغسيالتىفي،إسرائيلية

عالممايكنلمالذيهريرةأبويتحول"وهكذا:يقولحيث

عنللحديثناقلإلى،المجهولةالشخصيةبهذهلقائهقبلبالحديث

وردالذيالسياق!اوسبواسحطة،غرومنمباشرةاللةرسول

222.ديث،بالصلاةالداءكابالمرطأ،فيمالكأخرحه-ا

.84:حريرةأبربهر-2

.67:كعريرةأبرامحر-3

.71-96:ح!ربرةأبرامحمر-4
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طرفمنالأحباركعبلملاقاةالطورإلىالخروجسيالتىوههـ!،الحديث

"هريرةأبي

يدرككان"ولقد:بقولههريرةأبيرحلةعلىتعليقهذلكويعضد

مافضمنها،إشكالاتمنالطورإلىالرحلةقصةتثيرهماهريرةأبو

"")2(.بصرةأبيبن"بصرةلقاؤهذلكومن،اعتراضكلعلىردايصلح

البطريعندنحرجالثلاثةالمساجدإلىالرحاللثدحديثأنمع

والمسانيد)3(.السننوأصحابومسلم

لكن،"المباركةالمقدسةالبقاعإلىالرحالشدفي.حديثأصحوهو.-

عندالسنةدواوينمنوغيرهماومسلمالبخاريلصحيحقيمةلا

الذيالضعي،العوام"علمفيزمانهمجتهدنفسهيرىلأنهبوفندي،

التراثقراءةسيعيدوهو،السوقجرائدأعمدةالسفهاءبهيسود

ودينها،فيالأمةليفجعجديدا،تدويناالنبويةالسنةويدون،الإسلامى

الكونية.الثقافةتمليهوما،هواهحسبويضعفيصحح

نحلصاخادماإلاالحديثهذافيبطعنهالأفونهذاأرىوما

تضرالتيالإسلاميةاكريخيةئقالحظتزويرفيالصهيويئءللمشروع

القبلتينأولىأنهفيالمقدسببيتللمسلمينارتباطاوصلةأيإلى

للقاءوأسفارهرحلاتهخلالذلكلقنلعلهيدريناوما.الحرمينوثاك

الإسلاميالحواروملتقياتمؤتمراتفي،النصارىورهبان4اليهودأحبار

الأبيف!لىالبحرحوضفيالأديان"حوارمشروعضمن،المسيحي

!!!.عليهيشرفالذي"المتوسط

تاريخليمسخوالإنسالجنمنالكرينبأدلةاستعانلووهو

دهراذلكفيواشتغلالصطبق!ديوانمنأياهريرةويسقطالمسلمين

سبيلا.ذلكإلىاستطاعما،أثرهاللهيمحوحتىطويلا

.71:حربرةأبرابهر-ا

ل!.7:حريرذأبرامحر-2

فيوملم،1132حديثوالمديةمكةم!جدفيالملاةفضلبابر1/89:الخارىأخرحه-3

صجحهفيحبانوابن،را9:حديث،412)01:ماحدثلانةإلىإلاالرحالتدلاباب،صحيحه

http://www.al-maktabeh.comوغر!حم.،ا/؟را:المنتقىليالجارودوابن،1617ةحديث4/كا!4،:
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بحرينينضغلأن!انهوالئعئي،الكلالمننفسهبوهنديفلرح

يصراحتىأسودينحمارينويغسلبابرتين،بئرينويحفربغربالين،

الهواشديديومفيءبالبيضالقصديرأحياءويكنسك!بيضين،

نأمنعليهأهون"،الثقلينل"مفتيةمهراذلكويقدمبريشتين،

)"أ(.وقينيبكذبامتيوعين،عينيسوادمنليسقطههريرةأبايناطح

الوعلقرنهوأعيايفرهافلمليوهنهايوماصخرةكأطح

فيالحقرهذارامهماوسخفهوانالظرىأخيلكتبينوقد

جرابمنصديدافيهمجالذيأبوهريرة"،"أكثرالمشؤومكتابه

زمنفيإلايسلملمعنهاللهرضيهريرةأباأنفيهوزعم،الروافض

غروهوالواقديهاتفردمنكرةروايةعلىبناء،بالحطبنعمر

لاجماعمسلماموقناكانالواقديلأن،إليهذهبفيمالهموافق

.هريرةأبصحبةعلىالمسلمين

للثقافةمعبراهريرةأبجعلمنرامهفيماكذبهاتضحكما

أحاديثمنهريرةأبورواهماوأن،المسلمينتراثإلىالاسراثيلية

!إكذابمختلقالجملةفيوأنهال!ب،أهلمنأكثرهاممعإنما

لنصوصمحرف،كذابمتلصصجاهلأنهذلككلفيظهرو

الخزيسوىينللم،الروافضالشيعةمنلأسلافهمقلد،والكتابالسنة

!الخذلانمنبالئةنعوذ،المآلوسوءالدنيا،في

الحزونابخامخة"فهيالدنياذتمفيعليأثرومنهقائن،فهوتيأتمينتانآوقذ،الكذبهوايخن-أ

383./4الأئز:لابنالحذيثغريبفيالنهآيةالحزون"واتائة

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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كاكة

النبويةالسنةعلىالطاعنينهؤلاءأدلةتهافتتبينفقدوختاما

مما،أيديهمعملتهماوبوار،الحديثةالقديمةسخافاقموبطلانوأعلامها،

الطويلة.الإسلامعصورعبرشيئاالأمةمنينللم

وسنةدينهافيالأمةلهاتتعرضالتيوالطعونالنخساتهذهوإن

الدينبهذاويقيناويقظةورسوخا،صلابةإلاالمسلمينتزيدلن!سنبيها

أسداداالملةأعداءوبينبينهوجعل،والصونالحفظلهاللهكتبالذي

.بسوءأيديهمتنالهأن

السنةأعلاميرفعونأئمةمنوزمانعصركلفيلههيأ.مماوذلك

منأطلتكلماالمقامعفيرؤوسهاويحجرون،البدعةويقصون

خلفكلمنالعلمهلىا!:2"يحملالنىقالكما،المظلمةجحورها

.(")الجاهلينوتأويل،المبطلينوانتحال،الظلينتحريفعنهينفونعدوله

حراسالحديثوأهلالسماء،حراس"الملائكة:الثوريسفيانوقال

."الأرضفياللةدين

السنينهذهفيالاسلاميةالأمةعلىسيوفهمسلواالذينيرثولن

الجديد،العالمىالمكروسدنة،السنةأعداءمنالعصيبةوالأيام،العجاف

نأإلى،لسانكلعلىالذكروسوءالنكد،سوى،المطيعينوعبيده

محيط.ورائهممنواللةيتوبوا،أو،اللةيموحوهم

الإثنينيوممنهالفراغوكاق

1423!الثايئربيع14

بيانحامعفيالبرعبدوابنالامون:ا/344منددوالطبرانيالن،فيالدارقطئأخرحه-أ

لهحزمكمابحةيقضيطرقه:"وتعددالفاحميقال،مدلىالرلدبنبغيةوفيه1/018،العلم

16-164.ا/رطرقهلتعدد-وقراهال!عادةمفتاحفيالقيمابنوذكره47التحديثتواعد:العلالى"

له،أحمدالامامتصحيحالبرعبدابنونقل،طرقهلكثرةوحنهصحتهاليمالطالرزيرابنواستظهر

http://www.al-maktabeh.comا/21-23(:القاصمأوصنةعنالذبفيالباسم)الروضلإضادهالعقليوترجع



!!لمجأ

...................................................5الحسنىبوخبزةالأمينبنمحمدالعلامةالمحدث

،6.................................والأحداثالنإساتمبراوالأحداثجريدة

،6..........................................................................لشنسربأرضناالبغاث!ن

،8........................................................................الصحمةتشيخابليةمنإن

02.......................................................للظحيكترثلمالماليهةو!قيماسجاحفجور

32..................................................................إبليسودعاوىوالتليسالكذب

فز..............................................................القرآنبآي"رالعبثاثقلان21ممتة

52..............................................................ا!افيريومهدويةالأحداثمدلسة

92..........................................................؟إ!البظريالإمامحاربديمقراطةأي

13............................................إإموضوعةاحاديثالبخارىليتكتثفالدياحافظة

33...............................................والفرل!،والمرأةالذالي،ليثلاتليال!ثؤمحديث

53...........................................................ودينعقلناقصاتمنرايتماحديث

73.................................................لثرعاوالباطلالمنسوخيروىالبخاري(ندعواها

93..............................................................11ابخارمماالإمامتلعنابطرخديجا

14................................................أ!ليهمودطعنسفاهةالبخارييثيرخثطاولأمية

24...........................................................................إ!وانسلتبدالهارمنى

94.................................................................حديثتديماببرياالشةليالطعن

05للبظركط.....................................................................الأحداثمحدلةيثتانم

25.................................................المالكيالبرعدابنؤبخارئهالمغرباكقيجالظ

35..........................................لركطالمطالعرببندكرأبوالظضيالمالكيةنابغة:كاك

35..................................................القرطياللةعد(بوالمفسرلكيالالامام:الرالع

كه4............................................................الصرخابهلفال:الأولىالمسألة

65"......................................................والت!ثويق!إوالتهويشايقمث!ع!ثوانة

06...............................................واييبىوالكذبوايديسالسرقة:اكية8المسأ

46........................وايدلي!.....................................................الكذب

86"....................................................إدثؤونخلقهليإودثهقونالجون

96..............................................................................الردودلاالحدود

07..8...............................................................العقةليالشيخحماروقف

17.................................................................................الذبابحديا

.....................................................72الحديثبفقهوجهلالخريجليثلبيس

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


37..................،........................................................نادرجيبنشكهذايى

47.............................................................................والتجريةالطيالأمر

77............................................إ(خرىإمرةوالكذبالذبابخديث

87"..................................................................(خرى!مرةالعريةباللعةالجهل

97...................................................................الذبابحديثإلىعود

88.................................................................الذبابحديثليالعلميالاعجاز

48.....................................................................الذبابحديثليالفقهيالأمر

:................................................................................85حديثلاولقهلا

88.................................................................الزمانلأملوتحديهاالقلانمفتية

0000000000000000000000000000000000000000000000000000059وايبويبوايعليقايخريجبينتفرقلامحدثة

49..................................................................مجندةجنودالأرواخحديث

59....................................................................فعيفاليسوصحيحوالحديث

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000155جديدمنالمدربليينبثالغفادعنق!ق

30،...................................................................؟االأيامهذهال!بنشرلماذا

401.......................................................والشيعةابرلهاطربشنيعةفرصية

60،......................................................................افديومشلمةسجاحبين

801.....................................................الانسانةوالضمالكومةاثظلةيومد!دين

000000000000000000000000000000000000000000000000،15زنديق(ونافق!إلاابى(صحابلييطعنلا

2،1..............................................................يحديد!يأتلمسارقمفلديوفدى

86،..........................................اوالانشاءاوالإملاءالنحوليالأمييتقداويحللماذا

7،1.......................................االإنشاءاالنحولياقدياالمتوسطالأيضابحرمدرسة

.......................................................8،8العإنجيةدوهندىلفةمنهزليةلفحات

22،........................................!كذابنخ!لق!وانهالنييلازملممريرة(با(ندعواه

128.....................................كذابمدلسوبوفدكلطالبيناتمنفاهريرةأبويهمما

،13......................".."ة..........................................فادرجييعشكمذال!

33،..........................................الصطبةديوانمنهريرة(بايسقطاكلثةالألمهمجدد

913.....................................................................الاسرايخليةبوفدكطفاورات

014........................................................سلامبناللهعبدالمحابيإسلامليطفه

142................................................التوراةسننمنبوفدكطكدهريرةاب(حاديث

43،..........................................................ايهودمعابدمنفديبوعدالقدس

كاهأ..............................................:.....................خاتمة

http://www.al-maktabeh.com


	مكتبة المهتدين الإسلامية لمقارنة الأديان
	موقع الفيسبوك - Facebook
	موقع تويتر - Twitter
	الأسئلة المتكرره
	إتصل بنا



